Miniatűrökből állnak össze
a nagy ötletek

KORONAVÍRUS – A LEGFONTOSABB
INFORMÁCIÓK

Kreatív ötletei öltenek formát Simai Zsolt munkáiban: fő profilja a divat- és formatervezés, a különleges vizuális megjelenítési formát tartalmazó textíliák
készítése. Ezek sajátossága az aprólékos kidolgozottság és a jól komponált összkép: egy textílián több ezer
írás, minta szerepel, amik gyakran egy új, nagyobb
méretű képet adnak ki. A miskolci grafikus különleges sportrelikviákat ajánlott fel jótékonyságra.

Az elhelyezési lehetőségeket lépcsőzetesen bővítik a megyei kórházban, a COVID-fertőzött betegeket a Semmelweis és a Szent Ferenc Tagkórház mellett már a Szentpéteri kapui tagkórházban
is fogadják. A betegek hozzátartozói számára
diszpécserközpontot hoztak létre, a csomagok átvételéhez pedig eljárásrendet dolgozott ki az intézmény. A hét legfontosabb koronavírussal kapcsolatos információit az 5. oldalon foglaltuk össze.

Miskolci Napló
Portré a 6. oldalon
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A nézőtér üres, de a
munka nem áll meg
A színházakban – a szabályok szerint – be kellett zárni
a közösségforgalmi tereket.
– Magyarán a közönség
nem jöhet be, nem tarthatunk
előadásokat – ecsetelte a jelenlegi helyzetet lapunknak Béres Attila ügyvezető igazgató, aki azt azonban kiemelte,
hogy a munka ennek ellenére
sem állt le. – A próbák folynak
tovább: elkezdődött az új darabnak, a Producereknek az
előkészítése. Mivel a kijárási
tilalmat be kell tartani, a szokásos, 10-től 14 óráig és 18-tól

22 óráig tartó próbarend is átalakult. Folyamatos munkával készülünk az előadásokra, így, amikor nyitni tudunk
majd, lesz már számos kész
produkció. A következő évadot is úgy tervezzük, ahogy
azt a nézők megszokhatták az
utóbbi öt évben. Ugyanazzal
az előadásszámmal és 12-14
premierrel számolunk. Újra
lesz bérlet is. Bízunk benne tehát, hogy a 2021-2022-es évad
már a normális életmenet szerint folyik majd. Mi erre készülünk.

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

SZIGORÚBBAN ELLENŐRZIK
A KÖZTEREKET

Cikk a 7. oldalon

A kijárási tilalom és a kötelező maszkviselés kormányzati bevezetése óta több száz
szabálysértővel találkoztak az
ellenőrzést végző hatóságok.
A helyi operatív törzs szigorúbb ellenőrzéseket tartott indokoltnak, mert az első napok
Hirdetés

1364-0/2020

tapasztalatai alapján sokan nem
tartják be a kijárási tilalmat és
a közterületi maszkviselési szabályokat. Miskolc egyes részein naponta kell intézkedniük
a rendőröknek, a legtöbb szabálytalanság a belvárosban és
az Újgyőri főtéren történik. A
maszkviselési szabályok és kijá-

rási tilalom megszegése esetén
a rendőrök figyelmeztethetnek,
helyszíni bírságot szabhatnak ki,
vagy szabálysértési feljelentést
tehetnek. A legsúlyosabb esetben
a büntetési tétel akár több mint
százezer forint is lehet. A szakemberek továbbra is arra kérnek
mindenkit, hogy vegyék komo-

lyan a védelmi intézkedéseket,
érjenek haza időben, tartsák be
az ajánlott védőtávolságot, viseljenek az orrot és a szájat is takaró maszkot, és ha nem feltétlenül
szükséges, ne menjenek közösségbe, lehetőség szerint ügyeiket
is elektronikus úton intézzék.
Folytatás a 3. oldalon
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JOBBIK: NEM VÉTÓRA, HANEM A BÉREK
KIEGYENLÍTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG

Az állam többségi tulajdonában lévő vállalatok dolgozóinak bére közötti különbségek
kiegyenlítését kérte a kormánytól a miskolci önkormányzat. Ez a Velünk a Város
Jobbik frakciócsoportjának
javaslatára történt meg. A párt
országos elnöke, Jakab Péter
szerint ennek meglenne a fedezete: mégpedig az a mintegy
2500 milliárd forintos, vissza
nem térítendő uniós támogatás, amiből számításaik szerint
minden miskolcinak 250 ezer
forint juthatna.

Még az augusztusi közgyűlésen nyújtotta be előterjesztését
Badány Lajos, a Velünk a Város
jobbikos frakcióvezető-helyettese, amiben kezdeményezte az
országban regionálisan kialakult bérkülönbségek kiegyenlítését. A politikus csütörtöki
sajtótájékoztatója
alkalmával
elmondta, meglátásuk szerint
az állam többségi tulajdonában
lévő vállalatok „hátrányosan
megkülönböztetik a miskolciakat”, amikor ugyanazért a munkáért alacsonyabb bért fizetnek
nekik, mint például egy győri
munkavállalónak.
– A Velünk a Város-frakció
megszavazta a javaslatot. Ez azt
is megerősíti, hogy Miskolcnak
végre olyan városvezetése van,
amelyik tarthatatlannak ítéli meg a kialakult helyzetet, és

Jakab Péter és Badány Lajos. Fotó: Végh Csaba
egyértelműen állást foglalt a régiót sújtó bérszakadék csökkentése mellett – hangoztatta.
A döntést felterjesztették az
Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM), a Jobbik
országos elnöke pedig levélben
fordult hozzájuk, amiben arról
érdeklődött, hogy hajlandóak-e
támogatni a miskolci bérek felzárkóztatását. Jakab Péter a minisztériumi válasz kapcsán úgy
fogalmazott: „érdemi válaszadás helyett sokkal inkább tagadásba és hazugságba menekült”
Schanda Tamás államtitkár, aki
tagadta egyáltalán a probléma
meglétét is.
– Úgy ítélik meg ugyanis,
hogy nincs jelentős bérkülönbség az országrészek között. Majd
azt állította, hogy az ország valamennyi megyéjében nagymértékben nőttek a fizetések az el-

Megkezdődik a légimentőbázis fejlesztése
A fejlesztéssel a mentési
feladatok hatékony, legrövidebb időn belüli végrehajtása, a sérültek mihamarabbi
szakszerű orvosi ellátása
valósulhat meg.
A légimentőbázisok optimális elhelyezésének feltétele,
hogy a lehető legnagyobb hatótávolságban képesek legyenek Magyarország területét
lefedni, egy-egy bázis mentési
területe a legnagyobb területre
– minél több embert érintve –
terjedjen ki, a minél magasabb
szakmai színvonalú segítségnyújtást támogatva. A korábban kijelölt települések közül
a rendőrség Miskolcon nem
rendelkezett a légimentő bázis kialakításához szükséges
építési területtel, pedig az országos lefedettség biztosításához további bázisok létesítése
vált szükségessé. Ez a fejlesztés Miskolcon, egy jelenleg is
légimentő bázisként működő,
az önkormányzati vagyonkezelő tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg, amely
adásvételi szerződés útján kerül a magyar állam tulajdonába, és a Készenléti Rendőrség
vagyonkezelésébe. A légimen-

tési feladatokat az Országos
Mentőszolgálat által alapított
Magyar Légimentő Nonprofit
Kft. látja el, a tulajdonosi jogokat pedig 2020. január 1-jétől
a Készenléti Rendőrség gyakorolja. A cél az ország területén a légimentési képesség
lefedettségének további javítása, hogy a lehető legrövidebb
időn belül tudjanak a bajbajutottakon segíteni. Ezt a célkitűzést hivatottak támogatni
az újonnan kialakítandó légimentő bázisok is.
A fejlesztés során speciálisan kialakított leszállóhelyet,
a helikopter elhelyezését célzó hangárépületet, mentőautó részére szolgáló garázsépületet, valamint a személyzet
– orvosok, paramedikusok,
pilóták – pihenését szolgáló
körleteket és szociális helyiségeket tartalmazó kiszolgálóépületet terveznek megvalósítani. A tervezett légimentő
bázis 1 hektár területigényű,
a repülőtér további területét
ez nem érinti – így a terület
tulajdonosa, a Miskolc Holding Zrt., szándéka szerint a
fennmaradó 23,5 ha területen
továbbra is biztosítani tudja a
repülési célú használatot.

Miskolci Napló

múlt években. Végül kifejtette,
hogy a kormánynak egyébként
sincs ráhatása a piaci viszonyokra. Erre én csak azt mondom,
hogy a féktelen korrupcióval
igenis beavatkozik – fűzte hozzá.
Jakab Péter annak a véleményének adott hangot, hogy a
közpénz mozgásának irányát
meg kellene fordítani: nem elvenni kellene a magyar dolgozóktól, hanem adni nekik.
Lenne is miből – folytatta –, de
Orbán Viktor miniszterelnök
megvétózta azt az uniós mentőcsomagot, amely 2500 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást biztosítana hazánk
számára.
– Ha ezt az összeget a magyar
önkormányzatok kapják meg,
akkor lakosságarányosan Miskolc plusz 40 milliárd forintból
gazdálkodhatna, ami azt jelenti,

hogy minden miskolcinak 250
ezer forint plusz támogatás juthatna. Ez az a pénz, amit a kormánypárt a vétóval el akar venni
a magyar, a miskolci emberektől
– adott hangot véleményének.
A Jobbik elnöke végül arra
szólította fel a Fidesz miskolci
országgyűlési képviselőit, hogy
ehhez ne asszisztáljanak, hanem
tiltakozzanak ellene.
– Ez a pénz jár a magyaroknak, a miskolciaknak. Nagyon
határozottan arra kérem a kormányt, hogy döntsenek arról,
támogatják-e a miskolci önkormányzat javaslatát a helyi dolgozók bérfejlesztése érdekében,
mert az ehhez szükséges pénz
rendelkezésre áll. Ezt nem megvétózni, hanem oda kell adni
a magyar munkavállalóknak
Miskolcon is.
Kujan István

Buszmegállók újulnak meg,
utasvárókat építenek

Korszerűbb, szebb és kényelmesebb – 68 buszmegálló újul meg és 12 új
utasvárót építenek ki az
elkövetkező hónapokban
Miskolcon.

Megújulnak, megszépülnek a megállók többek között
a Búza téri végállomáson, a
Villanyrendőrnél, illetve a
Centrum szomszédságában
is – ezeken a helyeken teljesen új utasvárókat alakítanak
ki a szakemberek. Más területeken pedig a már meglévő,
jelenlegi megállót újítják fel,
ez történik majd például a Tapolcai elágazásnál, a Népkertnél és az Avas városközpontban. A megállóhely-felújítás
olyan önkormányzati projekt,

amely a JCDecaux Hungary
Zrt. nevű, nemzetközi out
door médiavállalattal együttműködésben valósul meg.
A miskolci buszmegállók
karbantartását a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
végzi, ez elsősorban állagmegóvási munkákat, festést,
illetve az időjárás okozta
megrongálódások kijavítását
jelenti. A most induló projekthez hasonló, nagyszabású utasváró-korszerűsítési program hosszú évek óta
nem volt a városban. Az első
húsz utasváró átalakítása,
korszerűsítése november 16án kezdődött meg, a munkálatok több ütemben zajlanak
majd a város közterületein
egy hónapon át.

A Centrum szomszédságában már el is kezdődött a
munka. Fotó: Mocsári László

ORBÁN NEM VONJA VISSZA A MISKOLCOT IS
SÚJTÓ KORMÁNYDÖNTÉSEKET

Varga László országgyűlési
képviselő hiába kérte több,
az önkormányzatokat hátrányosan érintő döntés megváltoztatását a miniszterelnöktől az országgyűlésben.
Orbán Viktor, az érdemi
választ megkerülve, meg se
hallotta a nagyvárosok működőképességét veszélyeztető kormányzati elvonásokra
vonatkozó kérdését.

Miért vesznek el még több
pénzt az önkormányzatoktól?
címmel azonnali kérdést intézett hétfőn a parlamentben
a miniszterelnökhöz Varga
László, az MSZP országgyűlési képviselője. A képviselő
felidézte, hogy a világ más részein a kormányok a kevésbé fontosnak ítélt területekről irányítanak át forrásokat
a koronavírus-járvány elleni
védekezésre: az egészségügy,
a szociális ágazat és az önkormányzatok részére. A magyar
kormány ezzel szemben sokszor az önkormányzatok rovására hozza meg intézkedéseit.
A védekezésre hivatkozva az
elmúlt hónapokban elvonta a
gépjárműadó helyben maradó részét, összesen 34 milliárd

forintot, ami Miskolc számára
mintegy 450 millió forint bevételkiesést okoz. Ebből több
pénzt lehetett volna fordítani
útfelújításra, kátyúzásra – jegyezte meg a képviselő. Az Orbán-kormány a közösségi közlekedés állami támogatását is
megvonta a nagyvárosoktól –
Miskolctól félmilliárd forintot
–, miközben járatsűrítésre kötelezi. A járvány gazdasági hatásai, a kormány elvonásai és a
védekezés kiadásai szakértői

számítások szerint Miskolcnak mintegy 7 milliárd forint
költséget okoznak, amit a kormány még tetéz a nagyvárosok
vízszolgáltatást végző cégeire
kivetett adó emelésével, mely
Miskolcot is negatívan érinti.
Az MSZP képviselője felszólította a kormányt, vonja vissza
ezt a törvénymódosítást, és tegyen le arról, hogy az önkormányzati bevételek ellentételezése nélkül mentességet adjon
a gazdasági társaságoknak az

iparűzési adó befizetése alól,
ahogy a további, a városok bevételeit csökkentő lépéseiről is.
Orbán Viktor a képviselő
egyik felvetésére sem reagált,
a kormány önkormányzatokat sújtó intézkedéseit megkerülve általánosságban beszélt
a kormány adóemelést kerülő
politikájáról, a munkavállalók, vállalkozások támogatásáról. A válasz második részében a Varga által nem említett
miskolci beruházásokra hivatkozott, amelyek egyikét sem
fenyegeti veszély. Varga László válaszában aláhúzta, a kormányzati elvonások a város
működőképességét, és több, az
önkormányzat által finanszírozott beruházás megvalósítását veszélyeztetik. Hozzátette
azt is, a járvány okozta gazdasági válsághelyzetben maguk
a vízközmű cégek szövetsége
kérte az adó megszüntetését,
hogy talpon tudjanak maradni.
Orbán Viktor viszontválaszában arra hivatkozva utasította
vissza a közműadó emelésének
elhalasztását, hogy a kormány
szándéka az, hogy az igazságosság nevében 1 liter víz minden településen ugyanannyiba
kerüljön.
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Miskolci Napló – A város lapja

SZIGORÚBBAN
ELLENŐRIZNEK
Városszerte, pályaudvarokon, köztereken végeznek
fokozott ellenőrzéseket a
hatóságok.
Folytatás az 1. oldalról

Vincze Csaba, a Miskolci
Önkormányzati Rendészet
vezetője elmondta, a térfigyelőkamerák nagy segítséget
jelentenek számukra. Minden, a látószögükbe kerülő
eseményt, helyzetet, mozgást
rögzítenek. – A kollégáim a
központban folyamatosan
pásztázzák a képeket, és ha
szükségesnek tartják, azonnal értesítik a rendészeinket
vagy a rendőrséget.
Szerdán este kollégáink is
elkísérték a rendőr-rendész
egységeket egy ellenőrzésre. Elsőként az Újgyőri főtér
környékét járták be, ahol nem
sokkal nyolc óra után már
intézkedni is kellett. Az ellenőrzés aztán a belvárosban
folytatódott. A sétálóutcán is
találtak olyat, aki még este 9
után is kint volt. Az intézkedés
itt sem maradt el. A középko-

rú nő sem tudta igazolni, miért nincs még otthon. Miskolcnak vannak olyan részei,
ahol a rendőröknek ilyesmi
miatt naponta intézkedniük
kell. A Búza téri állomás ellenben szinte üres volt. Az a néhány ember, aki itt várakozott,
engedéllyel tette. A fiatalok
igazolni tudták a munkáltató
által kiadott dokumentummal, hogy hazafelé tartanak
a munkából. Gönczi Ágnes
ügyvéd megerősítette, kizárólag munkáltatói engedéllyel
vagy rendelet által felsorolt
kivételek esetén lehet este 8
után is kint tartózkodni az utcán. – Néhány lehetőséget ad
a jogszabály az ez alóli mentesülésre: ilyen az életveszély,
életvédelemmel, súlyos kárelhárítással kapcsolatos közterületen való tartózkodás, a
munkába járás, az onnan szálláshelyre, lakóhelyre történő
közlekedés. A sportolók a versenyszerű sportolás céljából
edzésen, sportrendezvényen
részt vehetnek. És a kutyasétáltatás lehetősége is adott.

Huszonnégy órás szolgálat
a szülőnek

Több fronton is kívánja
segíteni Miskolc város vezetése a fogyatékkal élőket és
segítőiket. Már elkezdődött
a közös munka a civilszervezetekkel. December 3-a a
fogyatékos emberek világnapja, ennek közeledtével
Varga Andrea alpolgármesterrel beszélgettünk.
Varga Andrea, Miskolc város alpolgármestere a sérült,
fogyatékkal élő gyermekeket
nevelő családok életviteléből
írta diplomamunkáját szociológia szakon. – Mély válságokat élnek meg családok, mikor
szembesülnek azzal, hogy egy
sérült gyermek milyen feladatokat ró rájuk. Húsz családdal
készítettem mélyinterjút, ahol
azt láttam, hogy legtöbbször
egyetlen szülő vállalja magára
a társadalom kötelezettségét.
Sokszor huszonnégy órában
kell szolgálatot teljesítenie, ami

miatt megszűnik munkaviszonya. Ez anyagi, fizikai és lelki
teher egyaránt. Ha nappali ellátást biztosító intézménybe jár a
fogyatékkal élő gyermek, akkor
legalább ezen idő alatt munkát
tud végezni a szülő. Ebben szerepe kell hogy legyen a társadalomnak például azzal, hogy
olyan intézményhálózatot hoz
létre, ahol biztonsággal el lehet helyezni a súlyosan sérültet
akár több napra is. Ez nemcsak
egy újabb probléma megoldására ad lehetőséget, hanem
időt teremt regenerálódásra is.
Nagyon fontos lenne az atipikus foglalkoztatási formák létrehozása: otthonról végezhető munka, részmunkaidő, akár
úgy is, hogy toleráns legyen a
munkáltató, ha pár napra kiesik
a munkavállalója egy családon
belüli rendkívüli helyzet miatt
– mondta az alpolgármester.
Vannak olyan fogyatékkal
élők, akik képesek a munka-

AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT DOLGOZNAK
Az országban elsőként Miskolcon jött létre fogyatékosságügyi szakmai műhely
még 2002-ben. Az önkormányzat külső tanácsadó
szerve a fogyatékkal élők
helyzetére, a bennük rejlő
lehetőségekre igyekszik felhívni a figyelmet.

A közlekedési mellett az infokommunikációs akadálymentesítés terén is történt
már előrelépés a városban,
de akad még tennivaló – mutatott rá érdeklődésünkre a
Miskolc Városi Fogyatékossági Szakmai Műhely koordinátora. Barnóczki Gábor – aki
egyben a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Egyesületének elnöke
is – részletezte: bővíthetnék
például azon busz- és villamosmegállók számát, ahol
hanggal is tájékoztatják az
utasokat a járatok érkezéséről. A zebráknál szintén be lehetne vezetni ilyen „hangos”
tájékoztatást. És az internetes
honlapoknál is változásra van
szükség.
– A város honlapjának, de a
közszolgáltatást nyújtó cégek
online felületeinek is teljesen
akadálymentesnek
kellene
lennie, hogy egyenlő eséllyel

férhessenek hozzá a fogyatékkal élő polgárok. Ugyanez
igaz az ügyfélszolgálati rendszereknél. Mindig felhívjuk
aztán a figyelmet a személyes
segítségnyújtás fontosságára
is az ügyek intézésénél – tette hozzá.
Barnóczki Gábor kiemelte továbbá: a szociális alapellátást biztosítani kell ebben a
nehéz helyzetben is, ugyanúgy, mint minden más, társadalmilag hátrányt szenvedő
csoport esetében. A foglalkoztatás előmozdítása szintén
fontos feladat.
A szakmai műhely éppen
azzal a céllal jött létre, hogy
ezeket a javaslatokat, elvárásokat megfogalmazza és
közvetítse. Szeretnék felhívni
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a figyelmet a legfőbb problémákra, a fogyatékkal élők
helyzetére, de a bennük rejlő lehetőségekre is. Teszik
ezt szemléletformáló, érzékenyítő programjaikon, illetve
a helyi Esélyegyenlőségi Tanács ülésein. Felülvizsgálati
szakaszban jár az Esélyegyenlőségi program, az aktualizált
dokumentum 2021 tavaszán
kerülhet a közgyűlés elé –
tudtuk meg a koordinátortól.
A szakmai műhely eddig
havonta, kéthavonta ült ös�sze, hogy az aktuális kérdéseket megvitassák. Idén összesen kettő ilyen megbeszélést
tudtak tartani, de telefonon,
e-mailben folyamatosan tartják a kapcsolatot az érintettek. Azt tervezik, hogy a jár-

Tapintható tárlatvezetés a várban. Fotó: Végh Csaba

ványhelyzetre való tekintettel
„átköltöznek” az online térbe.
– Nekünk ezt még szoknunk,
tanulnunk kell, de persze reméljük, hogy hamarosan már
személyes
találkozásokkal
tudjuk folytatni a munkát.
A munkában elsősorban a
fogyatékosságügyben érdekelt, miskolci és környékbeli hatókörrel rendelkező civil
és érdekvédelmi szervezetek,
intézmények vesznek részt.
Megbeszéléseiken az önkormányzat részéről a mindenkori civil és esélyegyenlőségi
referens, a szociális osztály munkatársai, a Miskolci
Egyetem fogyatékosságügyi
koordinátora, a Civil Információs Centrum munkatársai, valamint a szakmai partnerek szoktak jelen lenni.
Közeledik december 3., a
fogyatékos emberek világnapja. Az ENSZ célja az volt,
hogy felhívja a figyelmet a
baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá vált emberek problémáira.
Korábban minden évben készültek valamilyen programmal Miskolcon is – ez most
a világjárvány miatt elmarad,
de a tervek szerint tavasszal
pótolják.
Kujan István

végzésre. – A foglalkoztatással biztonságot lehet teremteni. A segítség abban kell, hogy
a munkáltatók és a fogyatékkal élők egymásra tudjanak
találni. A város működtet egy
Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsot, aminek legutóbbi ülésén beszéltünk arról is,
hogy hogyan lehet információkat átadni a munkáltatóknak
a fogyatékkal élőkről. Ehhez
érzékenyítőprogramot kell kidolgoznunk.
A Miskolci Foglalkoztatási
Paktum nagyon fontos lépést
tett azzal, hogy létrehozott egy
munkacsoportot, ami összehozza a munkáltatókat a megváltozott munkaképességűekkel foglalkozó szervezetekkel.
Miskolcon van olyan alapítvány, a Szimbiózis, ami nagyon
komoly munkát végzett az elmúlt időszakban ezen a területen, továbbá vannak olyan
védett munkahelyek, például

az önkormányzathoz tartozó
Miskolc Holding-csoport tagvállalata, a MiProdukt, ami sok
megváltozott munkaképességű
személyt foglalkoztat – mondta Varga Andrea, aki hozzátette,
a Széchenyi 107. alatt található
paktumiroda tehát hídszerepet
tölt be a munkáltatók és a munkavállalók között.
– A témakörben egy apró lépést tettünk, ami miatt a helyzet
remélhetőleg kedvezőre fordul
– vélte az alpolgármester –, de
még sok a teendő. Szeretnénk,
ha nemcsak olyan munkahelyek lennének, ahol a fogyatékkal élők együtt dolgoznak,
hanem integrálhatnánk őket.
A közösség számára az elfogadást az tudja biztosítani, ha napi
szinten együtt tudnak dolgozni
épek és sérültek. Az érzékenyítést már gyerekkorban el kell
kezdeni: az óvodákban. Ez a feladat is előttünk áll még.
Répássy Olívia

A polgármesternél járt
a brit nagykövet
Veres Pál hivatalában fogadta kedden Paul Foxot,
az új brit nagykövetet, aki a
magyar városok közül első
hivatalos, vidéki úti céljának Miskolcot választotta.
A polgármester szólt a város múltjáról, jelenéről és
jövőbeli terveiről, kiemelve,
hogy Miskolcon az egyetemi és a középiskolai szakemberképzés egyaránt magas
színvonalon zajlik, ami kiváló lehetőséget, megfelelően
képzett munkaerő-utánpótlást jelent az itt befektetni
szándékozó külföldi cégeknek.

A brit diplomata a megbeszélésen úgy fogalmazott:
„Nagykövetként első utam
Miskolcra, az egyik legnagyobb lélekszámú magyar
nagyvárosba vezetett, amely
egyetemi városként és az egyik
legjelentősebb, Magyarországon működő brit érdekeltségű vállalat, a Vodafone egyik
központjaként is érdekes számomra. Nagyon örülök, hogy
ma találkozhattam Veres Pál
polgármester úrral, és feltérképezhettük az együttműködési
lehetőségeket annak érdekében, hogy a meglevő partnerségek tovább erősödjenek, és
mellettük újak jöjjenek létre.”

Az új brit nagykövet első hivatalos vidéki úticélja Miskolc volt. Fotó: Mocsári László
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KÉT HÍRES MISKOLCI CSALÁD EMLÉKÉT ŐRZIK
Bényei Mária ükapja az a
Szőke Pál, aki a néhai Aranyszarvas Gyógyszertár műemlék bútorzatát tervezte.
Egy faragott, egyedi díszítésű komód, egy asztalka, amihez fénykorában hasonlóan
díszes lámpa is tartozott, valamint megannyi fénykép –
számtalan relikvia őrzi Szőke
Pál, a néhai miskolci asztalosmester, bútorasztalos emlékét egy ongai családi házban.
A falakon logó, dobozokban
megbújó fotók azonban nemcsak a Szőke családról, hanem
más, Miskolc életében jelentős
mesteremberről, valamint családjáról is szólnak, de erről egy
kicsit később.
Szőke Pál neve valószínűleg
nem teljesen ismeretlen azoknak, akiket érdekel Miskolc
történelme. A műbútorasztalos
nevéhez kötődik többek között a szebb napokat is látott
Aranyszarvas Patika teljes berendezése, melyet évtizedeken
keresztül eredeti állapotában
lehetett megtekinteni az Erzsébet tér sarkán álló üzlethelyiségben, ami azonban ma már
teljesen üres (erről részletesen
keretes írásunkban olvashatnak).
Magunk is a kultikus gyógyszertár bútoráról szóló Miskolc a múltban Facebook-csoportba feltöltött fotó kapcsán
figyeltünk fel a relikviákkal
teli ongai házban lakó házas-

párra, Bényei Máriára és dr.
Kássa Lászlóra. „Tulajdonképpen nem is én, hanem a feleségem Szőke Pál leszármazottja,
egészen pontosan ükunokája.
Szőke Pál lánya, Szőke Mária
Anna és Nyíry Béla házasságából születtek a feleségem nagyszülei – kezdi dr. Kássa László.
A műbútorasztalos:
Szőke Pál…
A már életében híres mesterember 1876-ban alapította
a bútorgyárát, ami az 1900as évek elején már a mai Malomszög utcában működött,
ez volt a városban az első gőzgéppel felszerelt bútorüzem
(az épület ma már nincs meg,
helyén a Dísz tér szebb napokat is megélt szökőkútja áll –
a szerző). „Akkoriban sokfelé
dolgozott a városban, tulajdonképpen mindenféle asztalos– és épületipari munkákat

elvégzett. Ezek közül az egyik
legszebb munkája az Aranyszarvas bútorzata, de rengeteget dolgozott egyházaknak
is: székeket, padsorokat, szószékeket is készített nekik” –
adja egymásnak a szót Mária
és László.
A cikkünk elején emlegetett Szőke-féle komódot és az
egykori lámpa asztalkáját a
rokonságtól szerezték, a bútorok viszont már meglehetősen rossz állapotban voltak,
azokat dr. Kássa László nem
kevés munkával hozta rendbe. Látható: a könyvkiadással
foglalkozó házaspár számára kiemelten fontos a családi
hagyományok, értékek megőrzése. Éppen ezért fájó pont
nekik az, ami a patikával történik napjainkban.
– Sajtóhírekből tudjuk, hogy
a bútor már nincs a helyén.
Megmondom őszintén, na-

AZ ARANYSZARVAS JELENE
Ahogyan az ismert, az hivatkozva – nem tettek eleget,
Aranyszarvas Gyógyszertár- így a cég azt elvileg szétszereltetnak korábban otthont adó épü- te, és egy raktárba pakolták el.
let tulajdonosa, a Bigatton Kft. Azért csak elvileg, mert a sajtó
évekkel ezelőtt jogi vitába keve- képviselőinek ígéretük ellenére
redett a miskolci önkormány- sem mutatták meg sem azt a
zattal. Mindez még az előző vá- bizonyos raktárt, sem az üres
rosvezetés idején történt, a jogi üzlethelyiséget. Információink
csatározás vége az lett, hogy a szerint az ügyön jelenleg is dolvállalkozás felszólította a hely- goznak az önkormányzat johatóságot, hogy szállíttassa el gászai, a cél ugyanis az egykori
a műemlék bútorzatot. Ők en- patika bútorzatának megőrzének – műemléki szabályokra se, Miskolcon tartása.

„Közösségek és egyének
kéréseit is teljesítettük”
Az önkormányzat 7. számú
választókerületének képviselője, Fodor Zoltán számolt be lapunknak az eltelt
egy év munkájáról.
A tavalyi választások óta
képviselői munkám jó részét – frakciótársaimhoz
hasonlóan – a közterületek állapotának rendezésére fordítottam. Választókerületemben
számos
megoldatlan ügyre hívták
fel a figyelmem az itt lakók, amelyek rendezését
hiába kérték az előző városvezetéstől, nem kaptak
segítséget. Ilyen volt a Csocsaj Pékség északi oldalán
futó járda felújítása, és a

vízelvezető árkok építése,
mindkettőt sikeresen megoldottuk. A Pattantyús-iskola előtt húzódó védőkorlátot kicseréltük, a játszótér
nyugati oldalán rendbe tettük a fagyalsövényt, ahogy
a Jósika utca 55 sz. keleti
oldalánál lévő bokrokat is.
A Klapka György utca 15.
számmal szembeni telefonfülke előtt a helyreállítási
munkálatok után betonoztuk, akadálymentesítettük
a járdákat. Lakossági kezdeményezésre az itt található
orvosi rendelő déli oldalán
lévő parkolókat és kosárlabdapályát
vasoszlopokkal választottuk el. Új betonalapon állítottuk helyre

Képviselői munkája jó részét közterületek állapotának
rendezésével töltötte Fodor Zoltán. Fotó: Juhász Ákos

az „Első újszülöttek parkja” megrongálódott tábláját,
egy szupermarket árkádja
alatt védőhálóval láttuk el a
lámpatesteket. Választókerületemben többször intézkedtem száraz fák kivágása
és gallyazások, illetve közkutak üzemeltetés előtti fertőtlenítőfestése miatt.
Egyéni lakossági kérések
teljesítésében is részt vettem.
Egy kisnyugdíjas házaspár
kérésére műszakicikk-adományok összegyűjtésében,
házhoz szállításában segédkeztem, illetve egy rászoruló, unokáit egyedül nevelő
nagymamának a soron kívüli tűzifacsomagját vittem
házhoz. Örök emlék marad
annak a családnak az otthonhoz juttatása, akiken új lakással, gépkocsi és költöztetők
biztosításával
segítettünk,
miután leégett a házuk.
A fiatalabb közösségek
érdekében is intézkedtem
választókerületemben, az
Avastetői Pattantyús– és
Széchenyi– iskolák számára beszereztem a karácsonyi fenyőfát, illetve közreműködtem a 14.
szárazelemgyűjtő verseny
nyertesei számára rendezett ajándékátadó megszervezésében.

A házaspár számára kiemelten fontos a családi hagyományok megőrzése. Fotó: Végh Csaba
gyon rossz érzés, hogy az épület tulajdonosa így jár el, ebek
harmincadjára hagyja az ükapám művét. Velünk sem voltak
hajlandóak tárgyalni, pedig
kísérletet tettünk a műemlék megmentésére – mondja
Mária, hozzátéve: információik szerint a Bigatton-cég egy
patikamúzeumba szállítaná a
bútorzatot, ők viszont jobban
szeretnék, ha azt inkább Miskolc városa őrizné meg az utókornak.
… és a díszlakatosmester: Nyíry Béla
Ahogy a cikk elején említettük, mindenképpen szót kell

ejteni Mária dédapjáról, Nyíry
Béláról is. A házaspár elmondása szerint ő a neves díszlakatos mester volt, gyára az Arany
János utcában működött. „Nevéhez fűződik a miskolci 1-es
posta, vagyis a nagyposta, a
Zenepalota, a Palotaszálló, a
kassai hadtestparancsnokság,
a járványkórház díszlakatos
munkáinak kivitelezése a Demeter testvérekkel karöltve –
meséli dr. Kássa László, aki felidézi azt is: Szőke Pál és Nyíry
Béla sokáig együtt is dolgoztak.
A házaspár nem csak a családhoz köthető emlékeket
gyűjti, mindketten lokálpatri-

óták, szeretik Miskolcot, évtizedekig itt is éltek, és messzire
utána sem mentek, ahogy írtuk is, jelenleg Ongán élnek.
Hosszú ideje sok várostörténeti könyvet vásárolnak, melyeket könyvkiadóként a közeljövőben szeretnének újra
kiadni. S hogy miért teszik
mindezt? Azért, mert szeretnék, hogy minél többen megismerjék a városnak a múltját.
„A családi emlékeket is azért
gyűjtjük, mert hisszük és valljuk: akinek nincs múltja, annak jövője sincsen” – zárja a
beszélgetést Bényei Mária és
dr. Kássa László.
Tajthy Ákos

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Lezárult az előzetes vizsgálati eljárás
A Bogáncs Green Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
kérelmére, a Bogáncs utcai telephelyen tervezett, nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása
kapcsán, a területi környezet-

védelmi hatóság az előzetes
vizsgálati eljárást lezárta, és
megállapította, hogy a vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálati eljárás
szükséges. A határozat teljes

szövege december 21-éig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán, valamint a polgármesteri hivatal Építési és
Környezetvédelmi Osztályán.

Megadták az engedélyt
Az MVM MIFŰ Miskolci
Fűtőerőmű Kft. mint engedélyes részére a Miskolc, Tatár
utcai Fűtőmű üzemeltetésére
kiadott, többször módosított
1758-9/2013. számú egységes
környezethasználati engedély

felülvizsgálatát a területi környezetvédelmi hatóság jóváhagyta, és ezzel egyidejűleg az
egységes környezethasználati
engedélyt megadta.
A határozat teljes szövege
– előzetes egyeztetést köve-

tően – december 21-éig megtekinthető a B.-A.-Z. Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán, valamint a polgármesteri hivatal Építési és
Környezetvédelmi Osztályán.

Kigördül az adventi villamos
A miskolciak úgy döntöttek, az idén is legyen adventi
villamos.
Alig öt nap alatt több mint
14 ezren válaszoltak arra a kérdésre, hogy kiguruljon-e a remizből a bájos mézeskalács
házikó, azaz Miskolc adventi villamosa. Az elmúlt napok
intézkedései és az egyre romló
járványügyi adatok miatt, valamint a miskolci városlakók
egészsége védelmében felmerült az is, hogy idén adventi villamos nélkül teljenek az
ünnepek Miskolcon. A válasz
azonban egyértelmű volt, a

szavazók 76,2 százaléka mondott igent az ünnepi járműre.
– Figyelembe véve a miskolciak véleményét – azokat
is, amelyeket kommentekben
javasoltak –, megköszönve
a szavazatokat, bejelenthetjük, amennyiben a későbbi
kormányzati járványügyi intézkedések lehetővé teszik,
november 29-én, vasárnap

reggel kigördül a remizből
Miskolc adventi villamosa.
A tervek szerint január 6-áig,
vízkeresztig közlekedik majd
– tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal. A járművön természetesen szigorú
járványügyi szabályok érvényesek, és azok betartását az
MVK Zrt. munkatársai is fokozottan ellenőrzik.
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ELLÁTÁS A MEGYEI KÓRHÁZBAN

HASZNOS TELEFONSZÁMOK:
Naprakész információk a hatósági intézkedésekről, teendőkről (ingyenesen hívható):

06-80/277-455 és 06-80/277-456
Megyei kórház információs vonal (általános tájékoztatás vizsgálatokról, rendelésekről):

46/515-200
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (ingyenes szám, előszám nélkül hívható):

116-123
FEGYVERES ŐRÖK MISKOLC UTCÁIN

l A COVID-fertőzött betegeket a Semmelweis és a Szent Ferenc Tagkórház

mellett a Szentpéteri kapui tagkórházban is fogadják
l Az elhelyezési lehetőségeket lépcsőzetesen bővítik
l A járóbetegek ellátása a Semmelweis Tagkórház COVID ambulanciáján
történik, ezért elsődlegesen ott kell jelentkezni
l A fertőzéssel nem érintett betegek kezelése
a megszokott rendben történik, az ellátásukat is biztosítják
l Van elég szakember és ágy a megyei kórházban
l A COVID-osztályok képesek lesznek ellátni a növekvő számú,
ellátásra szoruló betegeket
l Továbbra is tilos a látogatás az intézmény valamennyi tagkórházában
l A z orvosok, szakdolgozók védőfelszerelésben dolgoznak,
a telefonos elérhetőségük korlátozott
l Diszpécserközpont jött létre a Szent Ferenc Tagkórházban kezelt
COVID-betegek hozzátartozói számára
l A hívásokat hétköznap 8.00 és 12.00 óra között a
06-30/010-38-07-es
és a 06-30/010-38-08 telefonszámokon fogadják,
itt jelezhetik tájékoztatási igényüket hozzátartozóik állapotáról
l A kezelőorvos heti 3 alkalommal 14 és 15 óra között visszahívja
a hozzátartozót, és felvilágosítást nyújt a kezelt beteg állapotáról
A CSOMAGOK ÁTVÉTELÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

HALOTTI ÜGYINTÉZÉS

Időpontja: naponta 16:30-17:30
között
Helye: fekvőbeteg-ellátást végző
épületek bejárata
Méret és súlyhatára:
50X50X50 cm és maximum 5 kg

l a Semmelweis Járványkórházban és a Szent Ferenc
Tagkórházban elhunytak
esetében a Semmelweis
Tagkórház pathológiájának épületében található
irodában történik a halotti
ügyintézés

Ajánlott tartalom:

l A kijárási tilalom és a közrend fenntartásába a honvédséget is bevonja

a kormány
l Miskolc utcáin a Magyar Honvédség és a Terrorelhárítási Központ állománya
is jelen lehet a következő hetekben
l A rendőrség munkáját segítik a kijárási tilalom, a közrend, a közbiztonság
fenntartásában
l Besegítenek az egészségügyre nehezedő teher viselésébe is
l Járőröznek, igazoltathatnak
KÖZÉRDEKŰ INTÉZKEDÉSEK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK

l A kormány meghosszabbítja a lejáró személyi ok-

NYITVA:

mányok érvényességét. A november 4-e után lejáró
igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését
követő 60 napig érvényben maradnak.
l Nem kapcsolja ki az áramot és a gázt november

29. és 2021. január 8. között az NKM Energia Zrt.
szolgáltató azoknál a fogyasztóknál, akik elmaradásba kerültek a számlák befizetésével. Az
önkéntes kikapcsolási moratórium nemcsak a
védett ügyfelekre vonatkozik, hanem azokra a
lakossági fogyasztókra is, akiknek 60 napon túli
tartozásuk van.
l A kormány ingyenessé tette az internetet a digitá-

lis oktatásban részt vevő tanulóknak és diákoknak.
A 30 napos ingyenes internetet a szolgáltatóknál
kell igényelni, egyetlen tartózkodási helyen lehet
igénybe venni, és a decemberi számlán írják jóvá.

lT
 isztálkodási felszerelés

(mosdószivacs
vagy mosdókesztyű is)
lE
 vőeszközök (tompa,

szúrásra nem alkalmas kés)
lV
 izespohár és/vagy bögre

(lehetőleg műanyag),
zárókupakos palack/itatóüveg,
esetleg szívószál
lM
 obiltelefon+töltő
lK
 is mennyiségű, nem romlandó

Ne tegyenek
a csomagba:
lA
 lkoholt és más tudat-

módosító szereket
lD
 ohányárut
lJ
 elentős összegű készpénzt,

ékszereket, egyéb értékeket

l A Központi Tagkórházban
(Szentpéteri kapu) a pathológia épületének kijelölt
helyiségében fogadják a
hozzátartozókat

Átadás-átvétel folyamata:
lA
 névvel, emelettel ellátott

csomagokat a portás veszi át
lA
 z éjszakás műszakba érkező

ápoló 17:30-18:00 között felviszi
az osztályra, ahol a beteg
részére átadásra kerül.

l A halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés időpontja:
az értesítést követően leghamarabb 24 óra elteltével,
munkanapokon 10 és 13 óra
között történik a már említett helyszíneken

lA
 megadott méret és

súlyhatár feletti csomagokat
nem veszik át

élelmiszer

þ BMH (hulladékgazdálkodás):
hétfő, csütörtök
és péntek: 8:00-16:00,
kedd: zárva, szerda: 8:00-18:00
þ MIHŐ és MIVÍZ: hétfő, kedd, csütörtök:
8:00-15:30, szerda: 8:00-19:00, péntek:
8:00-12:00

ZÁRVA:
ý Miskolc Holding (Szemere 5.):
nincs személyes ügyintézés,
tel.: 46/516-450
ý Városgazda (Győri kapu 48-50.):
nincs személyes ügyintézés,
tel.: 46/412-611
ý Városgazda (parkolás):
nincs személyes ügyintézés,
tel.: 46/357-128, 20/478-7460

þ MVK: hétfőtől péntekig,
naponta 8:00-15:30
þ NKM (gázszolgáltató):
telefonos időpontkérés
után: 06-1/474-9999

ý Polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálata az Avason,
Perecesen, Bükkszentlászlón,
Szirmán, Martinkertvárosban,
a Szentpéteri kapuban
és Diósgyőrben.

þ Polgármesteri hivatal
(Városház tér 8. és Petőfi utca 39.):
telefonos időpontkérés után: 46/512-700

INGYENES MINTAVÉTELI HELYEK:

(A tesztpontokkal a háziorvos kérésére
egyeztet időpontot a mentőszolgálat.)
ITC – Mindszent tér 1.
ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ – Árpád út 4.
FIZETŐS MINTAVÉTELI HELYEK:
AFFIDEA MAGYARORSZÁG KFT. – Robert Bosch Park 3.,
vallalategeszsegugy@affidea.hu
ERZSÉBET FÜRDŐ GYÓGYÁSZATI ÉS SZŰRŐKÖZPONT
– Erzsébet tér 4., 30/964-0013, 20/315-2776
MEDICOVER ZRT. – Mindszent tér 3., 06-1/465-3131
SYNLAB MISKOLC CENTRUMLAB DIVÍZIÓ
– Arany János utca 11-13., 06-30/206-6819
VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
– Bajcsy-Zsilinszky utca 45., 46/555-233

6 Portré

Miskolci Napló

MINIATŰRÖKBŐL ÁLLNAK ÖSSZE A NAGY ÖTLETEK
Különleges sportrelikviákat ajánlott jótékonyságra a
miskolci grafikus.
Simai Zsolt saját bevallása
szerint nem tanult grafikusnak.
Kreatív ötletei öltenek formát
munkáiban: az általa létrehozott Mintha Design új koncepcióra épül, fő profilja a divat–
és formatervezés, a különleges
vizuális megjelenítési formát
tartalmazó textíliák készítése.
Ezek sajátossága az aprólékos
kidolgozottság és a jól komponált összkép: egy textílián több
ezer írás, minta szerepel, amik
– a színezésnek köszönhetően
– gyakran egy új, nagyobb méretű képet adnak ki.
– Az egész 2016-ban kezdődött egy születésnapi meglepetéssel. Az egyik barátom akkor
volt 50 éves: egy pólóval leptem
meg, ami tele volt apró, 50-es feliratokkal. A hátán úgy színeztem át ezeket, hogy a miniatűrök
összessége nagyban is kiadja az
ünnepelt életkorát jelző számot.
Megtetszett a dolog, így hasonló
ajándékkal leptem meg egy másik barátomat is: ő egy inget kapott, amibe 8000-szer írtam bele
a nevét. Ekkor jött a felismerés:
ezt a grafikai megvalósítást ruhán addig még nem láttam –
idézte fel az ötlet születését.
Munka és tervezés
Simai Zsolt négy éve dolgozik ezen a projekten: nagyjából
2000 munkaórát ölt már a tervezésbe, megvalósításba. Ennek eredményeként rengeteg
különleges grafika készült. Ötleteit egy szakmában jártas barátja segítségével valósítja meg.
– Először a nagy márkák logóival kísérleteztem, például
terveztem egy pólót: ezen 15000

kis pipa van, amik kiadnak egy
nagyobb pipát. Ezután jöttek az
ötletek: eldöntöttem, hogy készítek olyan magyar szurkolói pólót, sálat, amin rajta van az ös�szes hazai település neve.
Az eljárás egyedi, nem egyszerűen egy vektorgrafikát vasalnak a különböző ruhákra. A
tervezést követően a kész mintát egyből az anyagra nyomják,
amit csak ezután szabnak ki és
konfekcionálnak.
– Trianon 100. évfordulójának
alkalmából egy teljesen unikális
zászlót is készítettünk, amire a
békediktátum előtti Magyarország összes településneve rákerült. Ez nagyon komoly, három
hónapon át tartó kutatómunkát
igényelt, mert sehol nem gyűjtötték pontosan össze, hogy hány település volt a múlt század elején
hazánkban. Végül találtunk egy
könyvet, amiben mindezt felsorolták. Egyesével másoltam ki belőle a több mint 12000 településnevet, amik korhű helyesírással
kerültek a zászlóra. A kész triko
lor végül másfél méterszer egyméteres lett, az 1920-ban elcsatolt
települések, valamint a jelenlegi
3155 magyar település neveivel,
összesen 12650 helynévvel.

Egyedi grafikájú darabokat tervez

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 23., hétfő : 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7
(honvédelmi magazin), 19:35 Kvantum (tudományos magazin), 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:25 DVTK-MTK női röplabdamérkőzés, 21:05 Képújság
November 24., kedd: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:10 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25
Fehérvár- DVTK labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
November 25., szerda: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:20
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:50 Képújság
November 26., csütörtök: 06:00
Az előző esti adás ismétlése, 8:50
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Promenád
(kulturális magazin), 19:00 Híradó
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25
Miskolci Egyetem – Tudomány Ün-

A járvány hatásai
A Mintha Design dolgai jól
alakultak, azonban – mint an�nyi más megtorpant vagy épp
derékba tört történet esetében – jött a koronavírus. Mivel az ünnepségek rendre elmaradtak, így bővíteni kellett a
spektrumot is.
– Összeszedtem a hazánkban megtalálható édesvízi
halfajták neveit latinul és magyarul is, melléjük írva, hogy
a tudomány mikorra datálja a
felfedezésüket: ilyen mintákkal készítettem pólókat, pulóvert, mellényt a horgászok
számára. A jövő évi ballagás
kapcsán is érkezett kérés: szeretnék, ha terveznék egy olyan
sálat, amin minden ballagó
diák neve szerepel.
Az éven a következő, szinte kötelező lépést az egyedi
maszkok tervezése és gyártása
jelentette.
– Már áprilisban több mint
50 féle maszkot elkészítettem. A legtöbben fekete alapú
maszkokat gyártanak, amelyek
egyik sarkában van valamilyen
logó. Én ilyeneket nem csinálok. Tervezek ellenben egyedi
grafikájú darabokat: az EB-ki-

nepe
(kisfilm),
20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Aluinvent DVTK -ZTE kosárlabdabajnoki mérkőzés, 21:00 Képújság
November 27., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló (ism.),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből ism., 19:45
Köztünk élnek, 20:00 Híradó, 20:15
Időjárás-jelentés, 20:20 Mosonmagyaróvár műemlékei (dokumentumfilm), 21:00 Képújság
November 28., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír
összefoglaló), 18:20 Játékszünet
(ism), 18:25 Egészségpercek ism.,
19:00 Krónika, 19:25 Így nem játszunk mi (a Körúti Színház műsora) ism., 20:20 DVTK Jegesmedvék - Poprad jégkorong TIPSPORT
Liga-mérkőzés, 21:20 Képújság
November 29., vasárnap: 07:00
Az előző esti adás ismétlése, 10:20
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00
Krónika, 18:25 Promenád. (kulturális magazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 19:25 Népkerti múltidéző (ism), 20:20 Aluinvent DVTK
- ZTE kosárlabdabajnoki mérkőzés
(ism.), 21:15 Képújság

Simai Zsolt nagyjából 2000 munkaórát ölt már a tervezésbe, megvalósításba
jutás alkalmából készített
maszkok négyfelé lettek osztva. A négy részbe az F csoportba kerülő válogatottak színei,
valamint kis méretben a nemzetek nevei kerültek. Ugyanezt
megcsináltam sálra is. Csütörtökön készültek el: ez a legújabb projekt.
Jótékony célokra
Bár a vírus nehéz helyzetbe hozta a vállalkozást, Simai
Zsolt mégis előtérbe helyezi az
adakozást. Többek között egy
különleges DVTK szurkolói
sálat bocsátott árverésre jótékony célból.
– Első lépésként összegyűjtöttem 1910-től kezdve az ös�szes játékos nevét, aki megfordult a klubnál. Ezek a nevek
kerültek a sálra, amit sikerült
aláíratnom a csapat jelenlegi
focistáival, valamint néhán�nyal a régiek közül. Olyan le-

gendák is dedikálták, mint
például Veréb Gyuri bácsi.
Az FTC Bajnokok Ligája
szereplése alkalmából készült
egy fradis sál is, amit Simai
Zsolt szintén kalapács alá
bocsátott egy jótékonysági
árverésen, ez azonban egyelőre nem váltja be a várt eredményt. Míg a DVTK fémjelezte szurkolói relikvia 170
ezer forintért kelt el, addig a
fradis szurkolói sál jelenleg
110 ezer forinton áll, ami a
BL-szereplés tükrében elég
alacsony ár. A licit november
30-áig szól, így azért még él a
remény.
– Tavaly lekéstem a Jónak
lenni jó! kezdeményezésről.
Utólag azonban nem bánkódok miatta, mert a felajánlásokat így annak tudom adni,
akinek én szeretném, oda, ahol
a legnagyobb szükségét érzem
annak.

Ötletekből nincs hiány
A jótékonyságra kínált mezek és sálak értékét nagyban
növeli a hitelesített aláírás, ezt
azonban – hiába a nemes cél –
nem mindig könnyű megszerezni.
– Készítettem egy egyedi
Roger Federer-mezt, aminek
egy svájci zászló van az elején,
picivel pedig az egészre rá lett
nyomva a legendás teniszező
neve. A hátán egy 20-as látható, amit 6000 darab miniatűr
grand slam felirat ad ki, utalva a svájci sportoló győzelmeire. Ha ezt aláírná Roger Federer, akkor egy vagyonért kelne
el egy árverésen, mert ilyen
relikviája biztosan nem lenne senkinek. Bár van kapcsolatom, mégsem sikerült eddig
a dedikáltatás, pedig szívesen
felajánlanám ezt is jótékony
célra.
Bájer Máté

Jegyzet

HÉTKÖZNAPI EROTIKA
Három nap, két éjszaka Bécsben a miskolci Expresszel. Elsőre bevásárlás, s
egy kis üzérkedés a Mariahilferen, egy Commodore
és egy pár CB rádió Koduba Gyuri üzletéből. A Burg
és a Schönbrunn látatlanban kipipálva. Ha minden
igaz, ezek jövőre is ott lesznek. A Spartacus szexshop
és a felnőttmozi viszont kihagyhatatlan. Üres a nézőtér, a bécsieket már régen
nem hozza lázba a pikáns
történetek sorozata. A kétschillinges zsöllye – egy dobozos Fanta ára - az első
sorba szól. Majdnem a vászon alá. Egy óra is sok a temérdek izgalomból. A hátragörnyedt nyak merevedése
hazáig tart. A bolti kacatok
között találunk emlékbe egy
hatvanas évekbeli szinkronizálatlan, de tökéletesen
érthető nyolcmilliméteres
szexfilmet. Hülye lennék
nem megvenni.
Szűk körű házimozi csak
beavatottaknak
Miskolcon, a Madarász Viktor ut-

cai barátoméknál. Biztos,
ami biztos, a család gyerekei kizárva, s egy ajtónálló vigyáz, nehogy hívatlan
vendégek lepjenek meg. Tökéletes a konspiráció, mégis nagy a drukk. Ki tudja,
hogy a gyelaju CCCP házi
vetítő mennyire lesz kompatibilis az imperializmus
mocskos melléktermékével.
Hiszen ez a film nem azzal
kezdődik, hogy egy hiányosan öltözött pár – egy nő és
egy férfi, mint a kommunizmusban – közös, kézzel
markolt sarló kalapácsával
körbeforog a celluloid szalag látványára szomjazók
előtt.
Miskolcon késik a szexuális szabadság vértelen forradalma.
Barátom, Dess Dobrossi,
nekem Dezső, volt munkatársam, a téma szakértője,
most az óceán túlpartjáról,
Coloradóból jelentkezik be.
Videós messengeren. Kifordítja a telefonját, büszkén,
hadd lássuk, óriási lángtengeren át munkába autózik.

A nyári szárazság miatt a
coloradói állam egyharmada parázslik. Ebben a díszletben nosztalgiázik. Meséli,
a rendszerváltás után övé az
első miskolci szexshop. Egy
lepukkant Tetemvári épület
földszintjén nyitja meg. Magam is reklámozom, de hiába, elmarad a tolongás. Csupán a késő délutáni zárás
előtt van mozgás. Mint a járvány idején, egy vásárlónál
soha sincs több a boltban. Kivárják a sorukat. A hölgyek
kevésbé szégyenlősek, s nem
szemérmesek. Kikérik Dezső
tanácsát. Ő helyből is képes
nagyot blöffölni. A férfiak a
potencianövelőket keresik. A
Viagrát még a világ se ismeri, így olyan különös, vietnámi maszlagokat vesznek. Itt
soha senki, semmikor nem
reklamál. Pedig ott lóg a falon a vásárlók könyve és a
helyi jegyző elérhetősége.
Majd jön a nagy dobás. A
miskolci Buda és a Tempó
taxi közös vállalkozásaként
megnyílik az első miskolci peep show a Déryné ut-

cában. Gyakorló szerkesztőként hosszan töprengek,
közérdekű hírként vagy fizetett reklámként osszuk
meg az információt. Nagyon
nem kell promotálni, maguk a taxisok szájról szájra
adják, itt vannak Ukrajna
legszebb lányai a belvárosban. Potom kettő forintért
10 percig tekeregnek a hölgyek a krómozott rudakon.
A kukucskálók időzárasak,
a szomszéd bokszba is behallatszik, amikor a blende exponál. Az érdeklődés s
a forgalom hamar a csúcsra ér, ám ugyanilyen ütemben lohad is. A következő,
Búza téri vállalkozásuk se
éri meg a második esztendőt. A nyitott határok mellett a felnőttjátékszerek
nyugat-európai választéka
is cunamiként árasztja el az
országot. A diszkrét s intim
csomagküldők a helyi kereskedőket is leverik. Hiába,
a világ legősibb mestersége
nem annyira meseszerű, sosem apáról száll fiúra.
Szántó István
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Bár a nézőtér üres, a munka nem áll meg
Folynak a próbák, a szabótár
dolgozik, javában tartanak
az előkészületek, ennyit tehet jelenleg a Miskolci Nemzeti Színház.

Folytatás az 1. oldalról

– Ha lehet így fogalmazni, ebben a nagyon borús helyzetben
is volt némi szerencsénk: sikerült
még megtartani a szentivánéjiÁ!
premierjét – beszélt a nehézségekről Béres Attila színházigazgató. – Bemutattuk a darabot,
pár napra rá bejelentették a korlátozásokat. Folyamatos munkával készülünk az előadásokra,
így, amikor nyitni tudunk, lesz
számos játszható produkció. Bízom benne, hogy a bőség zavarával fognak küzdeni a miskolci
színházszeretők.
A szigorítások ennek ellenére
jelentősen befolyásolják a munkát. – A színház mégiscsak a szó,
a gondolat és a test kapcsolata.
Nehéz most például egy szerelmes jelentet próbálni, az előírásnak megfelelően maszkban, másfél méter távolságot megtartva. A
próbafolyamat tehát jelenleg intenzitásában 45 százalékon folyik, tartalmában azonban ez az
adat 120 százalék szerintem.
Otthoni teendők
Nádasy Erika színművész is
arról mesélt, hogy miképp fordította fel a vírushelyzet a színházi életet.
– Normális esetben délelőtt
és este próbálunk, illetve az esti

órákban folynak az előadások
is. A színház a jelen helyzetben
hosszított renddel igyekszik átvészelni ezt az időszakot. A reggeli próba így délután háromig
tart, ami után táncórák és énekkorrepetálások következnek.
A Producerek című musicalen
dolgozunk: a nézők készíthetik
a tenyerüket és a nevetőizmaikat, mert úgy gondolom, fergeteges lesz az eredmény.
A művésznő a szabadidejében
sem tétlenkedik.
– Azt hiszem, életemben nem
voltam ennyit egyhuzamban itthon. Jelen pillanatban ablakokat
és ajtókat mázolok. Az egész ház
kezd olyan formát ölteni, amit
szerettem volna tíz éven keresztül elérni. Sok időt töltök mindemellett a kertben. Vettem egy
varrógépet is, hogy legyen valami téli elfoglaltság majd akkorra, amikor az időjárás már nem
engedi a kinti munkákat.

Megváltozott mindennapok
Bodoky Márk színművész úgy
véli, a szigorítások ellenére is van,
ami kedvez az optimista szemléletnek, ami egyfajta védőoltást jelenthet a csüggedés ellen.
– Amikor kiderült, hogy egyáltalán nem játszhatunk, akkor
annak is nagyon örültem, hogy
legalább a próbákat folytathatjuk. Rossz tapasztalat volt a tavaszi leállás, és jó, hogy most
abban a formában nem kell
mindent újra átélni. A Producerek próbáit nagyon izgal-
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Folyamatos munkával készülnek az előadásokra. Fotó: Éder Vera

masnak találom, mivel ez az
első alkalom, hogy egy zenés
előadásban szerepelek – kicsit
még énekelnem is kell. Az viszont, hogy nincsenek előadások, elkeserít.
A színész szerint nehéz megtalálni a rutint a folyton változó helyzetben.
– Nagyon más egy napom;
másképp osztom be az energiáimat is. A színházi élet legfontosabb pillanatai – az előadások, a
találkozások, a mélyebb beszélgetések – este történnek. Most
ebben az időszakban itthon vagyok. Persze az így keletkezett
szabadidőt is igyekszem kihasználni: sorozatokat nézek, többet
olvasok – most végre van időm.
Mivel nagyon bizonytalan a helyzet, még nem alakult ki egy egész
napra kiterjedő megszokás.

Vannak a társulatnak olyan
tagjai is, akiknek kevesebb feladat jut a szigorítások miatt.
– Eredetileg a Linda Vista
bemutatása után következett
volna az év általam legjobban várt munkája, a Hazatérés,
Ascher Tamás rendezésében
– válaszolta megkeresésünkre Fandl Ferenc színművész. –
már korábban eldőlt, hogy ez
tavaszra csúszik a járvány miatt, úgyhogy tudtam, rám egy
viszonylag hosszabb kényszerpihenő vár. Elég rosszul viselem, de igyekszem kreatívan
eltölteni. Hobbivideókat szerkesztek, zenét vágok, szövegeket fésülök. Játszom, olvasok,
és igyekszem pótolni az irodalmi, illetve filmművészeti lemaradásaimat. Mindemellett
töröm a fejem, hogy mi, azaz a

színészek, ebben a helyzetben
milyen módon lehetnénk leginkább a társadalom hasznára.
Edzésben maradni
– Kevesebbet mozgok az utcán. Benn az épületben folynak
a próbák: ez igaz a táncosok
vonatkozásában is – részletezi a helyzetet Kozma Attila,
a Miskolci Balett vezetője. –
Nem könnyű, mivel maszkban dolgozik a balettmester és
a művészeink is, de beszereztünk egy levegőcsírátlanítót a
terembe, és mindenki nagyon
figyel a többiekre. Csökkentett munkaidőben dolgozunk
mi is: este hétig véget érnek a
próbák.
A balett mozgásművészet, a
megfelelő kondíció és a mozdulatok végtelenített gyakorlá-

sa kifejezetten fontos akkor is,
ha éppen nem szerepel színpadon a társulat.
– Napi szinten kell gyakorolnunk – ez így volt egyébként a tavaszi időszakban is, amikor egyéb
lehetőség hiányában online végeztük a gyakorlatokat. Szerencsére itt még most nem tartunk.
Ezért is figyelünk fokozottan a
biztonságra: hőmérőzéssel, fertőtlenítéssel, maszkviseléssel és a
megfelelő távolság betartásával.
Mindez persze komoly kihívást
jelent, hiszen a balett alapvetően
egy testi kontaktot igénylő művészeti forma. Most az elsődleges
szempont a biztonság, valamint
az, hogy tudjunk próbálni, hiszen
készen kell állnunk abban a pillanatban, amikor feloldják a zárlatot, és újra fogadhatjuk a nézőket.
Bájer Máté

ÉRZIK A KÖZÖNSÉG SZERETETÉT

Az online térbe költöztek

Idén felfelé ívelt a Miskolci
Szimfonikus Zenekar hallgatottsága, majd a koronavírus-járvány átírta további
terveiket.

Több mint kétszer an�nyian voltak kíváncsiak a
Csodamalom Bábszínház
nyári előadására, mint
amennyien beférnek a teátrum épületébe.

A Miskolci Szimfonikus
Zenekar több mint nyolcvan
hangversenyt adott az ötvenhetedik évadban, az előadásokra pedig minden eddiginél többen váltottak jegyet. Januárban
öt újévi hangversenyt is tartottak, rendre telt házzal: négyet a
Miskolci Nemzeti Színházban,
egyet pedig Emődön – számolt
be Szászné Pónuzs Krisztina, az
együttes ügyvezetője. – Akkor
még senki nem számított arra,
hogy nehézségekbe fogunk ütközni az év folyamán. Márciusig nagyon szépen teltek napjaink, kiváló hangversenyeink
voltak. Aztán jött a bezárás, a
karantén, majd a kreatív ötletek felsorakoztatása.
– Egy komolyzenei nagy
együttesnek a működése a
személyes találkozáson alapul. Meg kellett találni azokat a lehetőségeket, amelyek
által kapcsolatban maradhatunk egymással és a közönséggel. Nem volt egyszerű
feladat, de úgy gondolom,
sikerült kiaknáznunk az online teret. Igyekeztünk a kottákat eljuttatni a kollégákhoz, a művészeti vezetőnkkel
online konzultációkat tartottunk, egyeztettünk a ze-

Nyolcvan hangversenyt adtak az ötvenhetedik évadban. Fotó: Nagy Attila

nekarral, szólamonkét pedig
szintén online folyt a műhelymunka – fogalmazott
Szászné Pónuzs Krisztina.
Május elején a zenekar különböző
kamaraegyüttesei
tarthattak térzenei koncerteket a város több pontján a közösség hete és a városünnep
keretében. – Nagyon pozitív
visszajelzéseket kaptunk, a közönség is igényelt már minket,
meglepően nagy létszámban
jelentek meg. Zenészeinknek
ez egy visszaigazolás volt, hogy
van igény rájuk, a munkájukra, a zenéjükre. Így tudtuk újra
ápolni személyes kapcsolatunkat a hallgatóságunkkal – idézte fel az ügyvezető.
Június végén tért vissza a zenekar a színpadra a Promenád
koncerten, amire kevesebb

mint egy hét alatt eladták az
összes jegyet. A közönség részéről számos pozitív visszajelzés érkezett: üdítő élményként élték meg, hogy nemcsak
nagyzenekari
hangzásban
gondolkoztak a szimfonikusok, hanem a különböző szólamok is megnyilvánultak
külön-külön. Erre mindenféleképpen kuriózumként tekintett a közönség.
– Az új évadunk már augusztus közepe előtt elindult.
Az előző szezonból csak három koncertet kellett pótolnunk. Emődön, Boldogkőváralján, Edelényben, valamint
Miskolcon tartottunk még
szabadtéri koncerteket és az
Aperitifet, ami már hagyomány a Szinva teraszon. Töretlen lelkesedéssel hallgattak

meg minket – folytatta az év
értékélését Szászné Pónuzs
Krisztina. – Jelen rendelkezések is három koncertet érintenek a programunkból, ezeket valószínűleg tavasszal
fogjuk tudni pótolni. Most
sajnos állandó hangversenyhelyszínünkön, a Művészetek
Házában nem zenélhetünk,
mert mint közművelődési
intézményt bezárták. Ezért
azt gondoltuk, hogy kisebb
létszámmal adunk több karácsonyi hangversenyt, ami
szintén hagyomány nálunk.
Az adventi hétvégékre szeretnénk tévéfelvételeket készíttetni, amiket vagy a székházunkban, vagy hívők nélkül,
üres templomokban venne fel
a Miskolc TV.
Répássy Olívia

A márciusi lezárást követően három futó előadásuk
maradt el: egy bemutató, egy
felújított darab, valamint a
Süsü-sorozat legújabb része.
Szabó Attila, az intézmény
igazgatója elmondta, nyár végén elkezdték próbálni első,
Meseláda című produkciójukat. – Már ekkor azt vettük
észre, hogy elmaradnak nézőink. Ezt követte az a rendelet, mely kimondja, minden
harmadik székre ülhetnek a
nézők, ami helyzetünkben
életszerűtlen, mert a gyerekek és a szülők nem lehetnek
ilyen távol egymástól.
– Óriási siker volt augusztus 20-án a Lúdas Matyink,

amit nyílt terepen, a Fráter
György Katolikus Gimnázium előtt adtunk elő több mint
háromszáz nézőnek. Katartikus élményben volt részem,
hiszen én magam is játszom
a darabban. Sosem felejtem el
azt a szeretetet, amit ott kaptunk. Ez visszaadta a hitünket és a reményt, hogy előbbutóbb visszaáll a rend.
Amellett, hogy próbáltak
élő kapcsolatot ápolni közönségükkel, az online térbe
is feltették néhány előadásukat. – Készülünk a következő
Mikulás-ünnepségre, amiről
elmondhatjuk, hogy harminc
év után most először nem
lesz élőben, pedig ez a repertoárunknak egy nagyon fontos része. Konkrét időpont
még nincs a Mikulással való
találkozásra, de a későbbiekben beszámolunk erről – ös�szegzett az igazgató.
R. O.

Az interneten is elérhetőek előadásaik. Fotó: Mocsári László
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Apróhirdetés

FIGYELEM!
FELVÁSÁRLÁS!

Varrónő vállal ruhaátalakítást stb.:
1414-0/2020
70/540-5848
Diákok figyelem! Ha általános, vagy
középiskolás vagy, korrepetállak humán tárgyakból, földrajzból, németből és biológiából. Kicsiket angolból,
és matematikából is. Nagyon kedvező áron házhoz megyek. Tel.: 06-201413-0/2020
256-7949.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján
történő értékesítésre meghirdeti 2020. november 30. beadási
határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

85-21/2020

Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
nettó
ajánlati ár (Ft)

Ifjúság u. 22.
40027/163 hrsz
(fűtőmű)

telek: 4166 m2
épület: 846 m2
garázs: 37 m2

63 000 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró
az értékesítési eljárást annak bármely szakaszában
eredménytelennek nyilváníthatja.
1365-0/2020

272-13/2020

272-13/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Felment a törtarany ára!
9000 Ft/g-tól,
Ezüsttárgyak
100 Ft/g-tól
November 25., szerda,
10-14 óra között.

Angyal Motor kistermében
Miskolc, Pesti út 54.

Fazon, antik, briliánssal
díszített arany 11 000 Ft/g-tól.
Régi karórák automatát,
felhúzóst. Neves festmények.
Ezüsttárgyak. Herendi, Zsolnay,
borostyán. Arany-, ezüst pénz
érmék, tallérok, papírpénzek.
Háborús kitüntetések,
képeslapok.
WWW.DUNAGALERIA.HU
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:
70/381-6345
1300-0/2020

89-14/2020

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR
BALANCE!

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 11. 07-től 2020. 11. 16-ig

215-11/2020

219 Ft
329 Ft
349 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1399 Ft
1499 Ft
1499 Ft
1799 Ft
2499 Ft
9499 Ft
14 999 Ft

199 Ft
299 Ft
299 Ft
899 Ft/fm
999 Ft
999 Ft
999 Ft/fm
1099 Ft
1299 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1499 Ft
1999 Ft
7999 Ft
12 999 267-19/2020
Ft

Kapható: Pátria Alma Patikában vagy
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban.
Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrendkiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Info vonal:

46/400-225
pannonvital.eu

1224-0/2020

Dosia mosópor, 300 g
Pur mosogató, 450 ml
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Viaszosvászon, karácsonyi mintákkal, 140 cm széles
Tomi Kristály mosópor, 1,17 kg
Tomi mosógél, 1 l
Fürdőszobaszőnyeg 65 cm széles
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml
Familux mosószer, 4 l
Dove ajándékcsomag, szappan+tusfürdő
Fa ajándékcsomag, dezodor+tusfürdő
Old Spice ajándékcsomag, tusfürdő+stift
Zománcfesték 0,75 l
Héra beltéri, színes falfesték 5 l
Szobai szőnyeg 160x230 cm

1301-0/2020
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Nehéz feladat előtt A versenysportok maradhatnak
Kemény sorozat elé néz a
DVTK, vasárnap Székesfehérvárra utazik a csapat.
A következő három hétben sorrendben a MOL Fehérvár, a Mezőkövesd, majd
a Ferencváros gárdájával
mérik össze erejüket. A csapat az Újpest elleni, zöld asztalnál kihirdetett győzelemmel elkerült a kiesőhelyről,
ám ha ezt meg akarják tartani, ahhoz további pontokra
lesz szükségük.
Vasárnap délután 5 órakor a székesfehérvári MOL
Arénában vendégeskednek a
piros-fehérek. A házigazdák
jelenleg a bajnoki tabella negyedik helyén állnak, 4 győzelem és döntetlen mellett eddig
egy vereségük van csak.

A diósgyőri gárda három
győzelem és egy döntetlen
mellett már öt vereséget
szenvedett el, így mindenképpen jobb teljesítményre
lesz szükségük ahhoz, hogy
Sóstóról ponttal vagy pontokkal térjenek haza. Ez különösen igaz a védekezésre,
hiszen a bajnokság eddig
legtöbb gólját szerző csapat
lesz az ellenfél, amely a legkisebb hibát is képes azonnal kihasználni és büntetni.
Javítani kell ugyanakkor a
támadójátékon is, hiszen a
futballban is örök igazság,
hogy gól nélkül nem lehet
győzni, ráadásul a Fehérvárban jó pár válogatott
hátvéd igyekszik majd meggátolni ebben a miskolci
csatárokat.

Székesfehérváron vendégeskedik a DVTK. Fotó: Végh Csaba

Nehéz helyzetbe került a
Miskolc Városi Szabadidőközpont a járvány miatt, ám
mindenképpen fenntartják a
napi működést.
A legutóbbi szigorítások
bejelentésekor még úgy tűnt,
hogy a Miskolc Városi Szabadidőközpontnak is be kell
zárnia, ám szerencsére ez csak
részben igaz. „Az alaphelyzet
valóban az, hogy a szabadidős
tevékenységet folytató intézményeknek be kell zárniuk –
mondta el érdeklődésünkre
Egri István igazgató. – A rendelet azonban a kivételek között
említi meg a versenysportot, a
szakszövetségek által kiadott
versenyengedéllyel rendelkező sportolókat, akik a megszokott környezetükben folytathatják a felkészülést. A velünk
szerződésben álló kluboktól
bekértem azt a listát, amelyeken ezek a sportolók szerepelnek, és hétfőtől már csak ők –
mintegy 7-800-an – léphetnek
be az intézmény területére. Ez
természetesen azt jelenti, hogy
nem kell bezárnunk teljesen,
ami katasztrófális eredmén�nyel járt volna.”
Az amatőr sportolók azonban
legalább 30 napig nem vehetik igénybe a szabadidőközpont
szolgáltatásait. „Hasonló nagyságrendű az az állandó kör, amelyet most nem tudunk fogadni.

Zuglói pontrablás Miskolcon
Három negyedig jól tartotta magát a PannErgyMVLC férfi vízilabdacsapat, de végül háromgólos
vereséget szenvedett közvetlen riválisától.
Hazai környezetben, a Kemény Dénes sportuszodában fogadták a BVSC-t szerdán Kis István tanítványai.
Az 1-1-es első negyed után
rákapcsoltak a zuglóiak, két
góllal elhúztak, de nem akartak lemaradni a miskolciak,
és a harmadik negyed végére
egalizáltak (6-6). Az ellenfél
azonban rá tudott tenni még
egy lapáttal a zárófelvonásban, 5-2-re hozta is a negyedet Szűcs Levente együttese,
így 11-8-ra nyerni tudott.
A két 16 pontos csapat ös�szecsapásából tehát a BVSC
jött ki győztesen, ezzel felugrott a tabella 5. helyére
(igaz, pontegyenlőség ala-

kult ki az UVSE-vel és a Vasassal), a PannErgy-MVLC
pedig jelenleg 8. a bajnokságban, a Honvéddal azonos
pontszámmal (november 25én épp a Komjádi uszodába
látogat a miskolci csapat - a
szerző).
Szűcs Levente, a BVSC vezetőedzője a mérkőzés lefújását követően elmondta, nehéz mérkőzésre számítottak,
tudták, hogy küzdős csapat
a miskolci, erre nem is cáfoltak rá most sem. – A mec�csen azonban kijött, hogy a
mi kispadunk hosszabb, a
mérkőzés során láttam, hogy
a Miskolc többet cserél, kezdenek elfáradni a játékosaik.
Azt mondtam előzetesen is,
hogy ez egy hatpontos m
 eccs
lesz, mert nehéz itt nyerni
azoknak a csapatoknak, akikkel mi versenyzünk. A korábbiakkal ellentétben most
már nekünk van erősebb ke-

retünk, de így is megnehezítette a dolgunkat az MVLC.
Összességében egy élvezhető,
izgalmas mérkőzést játszottunk ellenük – értékelt a vendégek szakvezetője.
Nehéz mérkőzésre számított a miskolciak vezetőedzője is, és Kis István várakozásai
be is igazolódtak. – Tudtuk,
hogy ellenfelünk nagy erőssége a lefordulás, ezt nagyrészt sikerült is kontroll alatt
tartanunk. Ki-ki meccs volt,
egészen az utolsó negyedig
jól tartottuk magunkat. Sok
pontatlan lövésünk volt, a hatékonyságunkon javítani kell.
Sajnos valóban rövid a kispadunk, meglátásom szerint
az utolsó negyedben emiatt
tudtak felénk kerekedni. Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez, de a csapatomnak
is, hiszen három negyedig jól
tartottunk magunkat.
Kujan István

Szerdán a Komjádi uszodába látogat a miskolci csapat. Fotó: Végh Csaba

A jégkorongmérkőzéseket is csak zárt kapuk mögött tarthatják meg. Fotó: Juhász Ákos

Csak a konditermünknek 200
bérletese van, de be kell zárnunk
a boksz– és a spinningtermet,
nem jöhetnek a sportcsarnokba az amatőr sportolók. Mindez befolyásolja a 2. jégpálya működését is, ezt éppen ezekben a
hetekben kellene elindítanunk,
ám ez biztosan elmarad. A közönségkorcsolyázás ugyanis tiltott, pedig korábban hetente általában mintegy ezer látogatónk
volt. Mivel ez a bevétel is kiesik,
nincs meg a fedezete a pálya
működtetésének.”
A klubok azonban nemcsak
tréningeznek, hanem mérkőzéseket is játszanak, amelyekre
újabb szabályok vonatkoznak.
„Jelenleg minden bajnoki találkozót csak zárt kapuk mögött
lehet megtartani, a biztonsági
személyzeten kívül csak a mérkőzések lebonyolítását biztosító
emberek lehetnek bent. Minden

érintett szövetségtől (kosárlabda, röplabda, futsall, jégkorong)
bekértük a mérkőzésprotokollt,
és azok figyelembevételével
tartjuk meg a rendezvényeket.
A maximális létszám általában
100-120 fő, amit például a jégkorongban nem könnyű tartani, hiszen csak a két csapat játékosai több mint negyvenen
vannak. Ehhez jönnek a stábtagok, a zsűri és a biztonsági személyzet, tehát éppen csak hogy
beleférünk az előírásokba.”
A koronavírus-járvány, és az
ahhoz kapcsolódó intézkedések
komoly veszteséget okoztak az
intézménynek. „Nagyon rossz
helyzetbe kerültünk, az éves tervünkhöz képest legalább 20-30
százalékkal kevesebb bevétellel számolhatunk. Március óta a
sportcsarnokban semmiféle szórakoztatórendezvényt nem tudtunk tartani, pedig már mintegy

30 millió forint értékben voltak
megkötött szerződéseink. Kis
túlzással egyik napról a másikra élünk, most egyértelműen a
túlélés a cél. Tavasszal néhány
dolgozót sajnos el is kellett küldenünk. Most nem tervezünk
ilyet, ám nagyon számítunk a
beharangozott állami bértámogatásra, amelyre óriási szükségünk van. A költségeink közben
ugyanis nem csökkentek, hiszen
a rezsit, a szolgáltatókat ki kell
fizetni, a fizetések nem maradhatnak el. A működést azonban
bármi áron fenn akarjuk tartani, hiszen ha bezárnánk, az újraindítás sokkal nehezebb lenne.
Ilyen körülmények között a jövő
évi tervezés is rendkívül nehéz,
és bár próbálunk úgy számolni,
hogy a járvány addigra lecseng,
ám az élet bármikor felülírhatja
az elképzeléseinket.”
H. Sz.

REMEK HETET PRODUKÁLTAK
A JEGESMEDVÉK
Három győzelmet söpört
be egy hét alatt a miskolci
jégkorongcsapat.
A
koronavírus-járvány
alaposan felforgatta a DVTK
Jegesmedvék idei szezonjának elejét. A szlovák Tipos
Extraligában szereplő csapat az első hat mérkőzésén
nem is tudott teljes létszámban kiállni, és emiatt ezeket
a találkozókat el is vesztették.
A nemzetközi szünet után
a múlt héten léphetett először jégre négy sorral a gárda, és ennek rögtön látszott
az eredménye: egymás után
három győzelmet arattak.
Kedden a sereghajtó Liptószentmiklóst verték 7-2-re
hazai jégen, az utolsó, nézők
előtt megtartott meccsen.
Pénteken idegenben 6-3ra múlták felül a Trencsént,
vasárnap pedig az üres népkerti jégcsarnokban 3-2-re a
Nyitrát. A mostani kedden
Pozsonyba utaztak a Jegesmedvék, ám itt már megtört
a lendület, és a Slovan Bratislava otthon tartotta a három bajnoki pontot, miután
6-3-ra megnyerték a találkozót. Dave Allison vezetőedző
a meccs után így nyilatkozott
a klub honlapján: „A két csapat között ma két lényeges
különbség volt. Ők jobban
játszottak a létszámfölényes

játék során, valamint jobbak
voltak a védekezésből induló
támadásépítés során. Nálunk
is voltak jó teljesítmények,
de hiányzott az az extra,
ami ezen a szinten kell egy
meccs megnyeréséhez. Vis�szaküzdöttük magunkat 4-1ről 4-3-ra, de pont ekkor lett
volna nagy szükség az említett extra teljesítményre. Sok
dolgot tanulhatunk a mai
meccs kielemzése során.”
Sok idő nincs búslakodni, hiszen továbbra is marad a péntek-vasárnap-keddi
meccsmenetrend. Pénteken a
sokszoros bajnok, az utóbbi
években domináló, ám a szezont rosszul kezdő Besztercebánya érkezik Miskolcra,

amelynek soraiban ott található a korábban a Jegesmedvéknél is védő válogatott kapus, Vay Ádám. Vasárnap és
kedden ismét buszra száll a
csapat, és előbb Nagymihályra, majd pedig Nyitrára utaznak. Ezek egyike sem ígérkezik könnyű mérkőzésnek,
hiszen ezekben a csapatokban
a kitűnő hazai játékosok mellett számos kiemelkedő idegenlégiós is található. A Jegesmedvék jelenleg a 12 csapatos
ligában a bajnoki táblázat kilencedik helyét foglalják el,
12 megszerzett ponttal. A cél
nem is lehet más, mint vis�szatérni a múlt heti formához,
és újabb győzelmekkel feljebb
lépni a tabellán.

A Nyitrát nagy csatában győzték le. Fotó: Juhász Ákos
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Rendeljük házhoz! – Sokaknak a fennmaradás a tét
Miskolc belvárosában a Sever Török Étterem
továbra is várja online rendelésüket házhoz szállítással
vagy személyes elvitellel is.

WWW.SEVER.HU ÉTTEREM OLDALÁN, A NETPINCÉREN
ÉS A 06-46/416-337-ES TELEFONSZÁMON
Sever Török Étterem Miskolcon a Régiposta utcában.

HÁZHOZ MENNEK
A CREPPY-PALACSINTÁK!
06-70/374-3671
miskolc.creppy.hu
KEDVES VENDÉG!
Házhoz visszük,
de személyesen is elviheted
a Calypso kedvenceit!
Rendelésed várjuk: 9-11 között

Telefonon: 46/324-616,
személyesen Miskolc,Városház tér 7.
A Netpincéren is megtalálsz bennünket!

Kedves Vendégeink!
Várunk Benneteket széles
körű kínálatainkkal a jól
megszokott minőségben! HETI menü, pizzák, saláták, des�szertek elvitelre, de házhoz is szállítjuk.
Vár Téged a Pizza Gábor, rendelj online vagy telefonon!
Rendelés felvétel kiszállításhoz: 06-20/540-9530
3527 Miskolc,Bajcsy Zs. u 2-4. l www.pizzagabor.hu

Kedves Vendégeink! Sajnos személyesen nem
találkozhatunk, de ételeinket és ízeinket nem kell nélkülöznötök. A HETI MENÜ mellett megtaláljátok,
» S treed Food ételeket ( kézműves hamburgerek,
tortillatekercs,
görög gyrospita)
» k övön sütött pizza eredeti olasz recept alapján,
valódi olasz alapanyagokból.
» frissensültek
» saláták
» desszertek
A KISZÁLLÍTÁS FOLYAMATOS!

+36 70/946-4740
www.dolcevitamiskolc.hu
facebook: dolcevitaetteremmiskolc,
Instagram: @dolcevitaetteremmiskolc
3525 Miskolc, Déryné u 7.

HETI MENÜ!
Rendelésfelvétel minden nap 8.00-14.30-ig
RENDELÉSLIMIT NINCS!
Streed Food ételek és pizzarendelés
felvétele minden nap 10.00-19.30-ig

Dolce Vita HETI MENÜ, STREED FOOD
ételek, PIZZÁK mind egy helyen!!

Van, aki a bővítésben látja a
megoldást, mások igyekeznek
egyben tartani a személyzetet,
és próbálnak alkalmazkodni a
kényszerű helyzethez.
A veszélyhelyzet újbóli életbeléptetésével egyetemben bezártak
az éttermek is. A turisztika mellett
talán a vendéglátás az a gazdasági
ágazat, amit a legjobban sújt a
koronavírus-járvány. A kiszállításos
és az elviteles rendszer továbbra
is működik, de így is számos hely főképp, amiknek nem ez az eredeti
profilja – került lehetetlen közeli
helyzetbe.
– Arra biztatjuk az embereket,
hogy rendeljenek – mindegy, hogy
honnan, bárhonnan – mondja
Vass László, a Rockabilly Chicken
tulajdonosa, aki hozzáteszi, ez azért
szükséges főképp, mert a vendéglátás túlmutat az éttermeken. – Rengetegen dolgoznak az ágazatban:
szakácsok, konyhalányok, futárok,
pincérek, beszállítók például. Nekik
is vannak hozzátartozóik, családjuk,
akiket el kell tartani. A vírushelyzet
egyaránt sújt mindenkit. Most az
a legfontosabb, hogy a vendégek
segítsék a szakmát, és minden hely
élje túl ezt az időszakot.
A Rockabilly Chicken 12 éve jelent
meg Miskolc éttermi palettáján.
Vass László szerint ez a helyzet
hasonlít az induláshoz.
– Most azt csináljuk, amit a
legelején: kiszállításra specializálódtunk alapvetően, nekünk ez a
terep nem ismeretlen. A vásárlóink
is hozzászoktak a mostani helyzethez. A működésünk biztosított,
márciusban is az volt: negyven
embert foglalkoztatunk. A feladatot
jelenleg az jelenti, hogy még több
dolgozót vegyünk fel a folyamatos
működés biztosítására.
Akadnak olyan szereplői is az
ágazatnak, akik a fejlesztésben
látják a megoldást.
– Soha ekkora kihívással nem
nézett szembe a vendéglátás – véli
Szendrei Mihály, az Aranykorona
Történelmi Étterem tulajdonosa. –

téren: az idei jócskán elmaradt az
elmúlt évek mutatóihoz képest.
Tulajdonosi betéttel és kormányzati
segítséggel kiegészítve meg tudjuk
tartani a munkavállalóinkat, nem
kell elbocsátanunk senkit. Tavasszal
is sikerült egyben tartani a 40 fős
csapatot, most is ez a cél. Persze
ezzel együtt jár, hogy kibővülnek a
munkakörök: aki eddig pénztárosként dolgozott mondjuk, az besegít
a kiszállításba, amibe egyébként
tavasszal a szakácsok is bekapcsolódtak. Igyekszünk mindenkinek
házon belül munkát találni.
KÉTOLDALÚ HIÁNYÉRZET
– Márciusban már kidolgoztunk
Most ezt a feladatot kell megoldani. optimális, mivel a minőségi ételek egy stratégiát a házhozszállításos
Mi is igyekszünk jól reagálni, olyan gyakran csak úgy mutatják meg az működésre; ezt most felül kellett
termékekkel, amiket el tudnak vinni igazi gasztronómiai értéküket, ha vizsgálnunk, és újra életbe léptetni
tőlünk, vagy ki tudunk szállítani. elkészítés után egy bizonyos időn – mesél az elmúlt hetek munEzen felül új márkákat is építünk az belül a vendég elé kerülnek. Éppen kájáról Oszlánczi Réka, a Creppy
ezért összeállítottunk egykülön PalacsintaHáz tulajdonosa. – Bár a
étterem mellett.
Az Aranykorona Történelmi erre a célra megálmodott étlapot, tapasztalataink sokat jelentenek,
Étterem márciustól szállít házhoz, ami olyan fogásokat tartalmaz, a súlyos forgalomkiesés negatívan
ezt pedig folytatták a nyári idő- melyeket kevésbé visel meg a hat a vállalkozásra.
szakban is.
A korlátozások idején karbankiszállítás. Egy carbonara például
– A mostani leállás valamivel nem alkalmas szállításra, hiszen tartási és rekonstrukciós munkákat
jobb helyzetben talált minket: 20- könnyen összetéveszthető lenne terveznek.
– Két konyhával dolgozunk: idén
25 százalékban nőtt a kiszállítások egy rántottával, mire kiérne a címre.
összege nálunk, de ez bőven nem
Az átmeneti étlapon az Avalon nyáron átadtuk a Creppy Centert,
elegendő ilyen súlyos, bizonytalan Ristorante és az Avalon Sörkert & ami elvileg rendezvényházként
körülmények között. Ezért kell Grill Garden kínálatából is találnak funkcionálna. Mivel azonban
továbbfejlesztenünk a szolgáltatá- kedvelt fogásokat az érdeklődők. vendégeket nem fogadhatunk,
sunkat. Amiben mi gondolkozunk: Az Avalon Park PET-mentes és zöld ott rendeztük be a teljes kiszállítási
márkaépítés, termékfejlesztés és törekvései a házhoz szállítás beve- üzletág háttérbázisát. Vásároltunk
zetésével sem szűntek meg, amit mi járműveket is a kiszállításhoz, így
természetesen a kínálat bővítése.
Szendrei Mihály azt is elmondta, sem bizonyít jobban, mint az, hogy próbáljuk még professzionálisabbá
hogy az olyan kiemelt időszakok, a kiszállításnál – felár felszámolása tenni ezt a szolgáltatást. A cél, hogy
környezetbarát, lebomló a jövőben is – amikor már nem lesz
mint a húsvét, a Márton-nap vagy nélkül – 
a karácsony, mind befolyásolják az dobozokba csomagolják a rendelt krízishelyzet – működjön a kiszállítás, mert a vendégigények azt
ételeket.
érdeklődést.
Azokat a vállalkozásokat is meg- mutatják, hogy erre óriási a kereslet.
viselte a mostani helyzet, amik több Azonban úgy gondolom, hogy a
FÓKUSZBAN A MINŐSÉG
kiszállításos formában nem kapják
– A legutóbbi kormánybejelen- lábon állnak.
tést követően szinte rögtön azon
– Nálunk, a Gasztroműhelyben meg a vendégek – ételminőségtől
kezdtünk gondolkodni, hogyan tulajdonképp öt üzletágról beszél- függetlenül – a Creppy-feelinget,
tudnánk 
minél több háztartásba hetünk: önkiszolgáló étterem, ren- azt a miliőt, társasági eseményt,
eljuttatni vendégeink kedvenc dezvényszervezés, rendezvénytér, amivel az étteremben hozzá tudunk
fogásait – részletezi az elmúlt cukrászat (ez jelenleg is üzemel) és járulni az élményhez. Számunkra is
időszak munkáját Bajusz Gergely, ételkiszállítás – mondta érdeklő- hiányoznak a vendégek: üres a ház.
az Avalon P
 ark gasztronómiai igaz- désünkre Kása Tamás tulajdonos. Így reméljük, minél hamarabb véget
gatója. – Az első osztályú éttermek – A zárás nyilván érzékenyen ér ez az időszak, és visszatérhetünk
tekintetében a házhoz szállítás nem érintette a forgalmunkat minden a megszokott kerékvágásba.

KEDVES
VENDÉGEINK!
ok:
Aggodalomra semmi

Rendelés:
30 239 6055

576-0/2020

NYITVA
MARADUNK!
Viszont:

Csak elvitelre áll
módunkban
kiszolgálni Önöket,

elviteles dobozt biztosítunk,
de hozhatnak saját ételhordót is!

A NETPINCÉREN elérhetőek vagyunk,
így HÁZHOZ is rendelhetik ételeinket!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Alászolgája!

www.vendelinetterem.hu
Miskolc, Széchenyi u. 6 l 46/790-679

A Grill Farm büfében SZÉP kártyával
és bankkártyával is fizethet. De futárunk
is elfogad bankkártyát, ha házhozszállítást kérsz! Nálunk sem muszáj
készpénzt használnod, vigyázunk Rád!

Miskolc, Tesco Extra, Szentpéteri kapu 103.
Miskolc, Búza téri aluljáró
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KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

már Szirmára és Martinkertvárosba is!
Belváros, Avas, Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák,
hamburgerek, gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

Glutén- és laktózmentes ételek, torták,
karácsonyi sültes tálak!
Minden héten finom, bőséges,
Trendi, Diétás vagy éppen Prémium ételekkel várjuk megrendeléseiteket!

Ételeink prémium minőségű,
válogatott alapanyagokból, készülnek!
RENDELÉSLEADÁS:
Tel: 06705388933 v email: info@etrendi.eu
www.etrendi.eu v Facebook.com/mentesmiskolc

A MISKOLCI LÉZERKLINIKA
FOGADJA A KEZELÉSRE VÁRÓKAT
A veszélyhelyzet miatt szünetelő járóbeteg-ellátások
alternatívájaként, illetve gyógyszeres kezelések
helyett is van megoldás a
kockázatmentes és gyors
fájdalomkezelésre, akár már
a következő munkanapon!
2019 év végén nyitotta meg
kapuit Miskolcon az Erchonia
Lézerklinika, mely jelenleg is
nyitva áll a gyógykezelésre várók előtt.
Az Erchonia-kezelések az
alacsony intenzitású lézerfény sejtregenerációs, gyulladás- és fájdalomcsökkentő,
illetve anyagcsere- és keringésserkentő hatásán keresztül
számos problémára kínálnak
megoldást, mellyel elkerülhetőek a gyakran fájdalmas és
hosszú felépüléssel járó egyéb
beavatkozások.
Megoldás számos
egészségügyi problémára
Az Erchonia Lézerklinikán
különböző panaszokra különböző lézereszközöket alkalmaznak.
A fájdalomkezelő lézerkezelésekkel kockázatmentesen,
gyorsan, nagyon hatékonyan,
mellékhatások nélkül nyerheti
vissza korábbi mozgékonyságát, panaszmentességét, korábbi megszokott életminő-

ségét. A kezelések alkalmasak
különböző akkut mozgásszervi
fájdalmak, gyulladások, műtéti
beavatkozások utáni fájdalmak
csökkentésére, illetve sérülések utáni rehabilitációra is.
A Lunula lézerrel egyszerűen és kockázatmentesen megszabadulhat a körömgomba
tüneteitől, visszanyerheti körmei egészségét és esztétikus
megjelenését. A kezelés nem
igényel semmilyen kiegészítő gyógyszeres terápiát és az
elterjedt lézeres körömgomba-kezelésektől eltérően semmilyen hőhatással vagy fájdalomérzettel nem jár.
A Verjú® alakformáló kezelés
pozitív hatásai hat héten belül szemmel látható változást
hoznak a pácienseknek, cen-

tikben mérhető, karcsúbb forma eredményében. Nagyobb
mértékű elhízás esetében a kezelések és az életmódbeli ajánlások megtartása segítségével
az elhízás folyamata visszafordítható.
Foglaljon időpontot telefonon vagy weboldalunkon!
Lágylézeres kezeléseink szakorvosi közreműködéssel, kellemes környezetben, zajlanak! A
kezelések elkezdését minden
esetben előzetes konzultáció,
állapotfelmérés előzi meg.
A további információkért és
időpontfoglalásért látogasson
el a www.lezerszalon.hu oldalra, vagy érdeklődjön telefonon
a +36 70 331 3532 telefonszámon!
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LILÁBAN
A KILÁTÓ
RÉGI TÁTRÁKON
GYAKOROLNAK
November 17-e a koraszülöttek világnapja, ilyenkor a világ nagyvárosaiban egy-egy szimbolikus épület lila fénybe borul. A kezdeményezéshez Miskolc már évek óta csatlakozik, így kedden újra lilába öltözött az Avasi kilátó. A világon minden tizedik baba
koraszülött. Nincs ez másként Magyarországon sem. Évente mintegy nyolcezer baba születik a 37. terhességi hét előtt. Az 1500
gramm alatti születési súllyal világra jövő babákra rendkívül hosszú – átlagosan két-három hónap – kórházi ápolás vár, és különleges bánásmódra van szükségük. A magyar Koraszülöttekért Országos Egyesület 2012 óta emlékezik meg valamilyen módon a
koraszülöttek világnapjáról, melynek közös színe a lila. A világnap köré szerveződött eseményekhez ezt a kampányszínt használják, hiszen a lila a reményt, az érzékenységet, az együttérzést, a hitet és a bátorságot szimbolizálja. Fotó: Végh Csaba

Aglio e Olio koktélparadicsommal
Ezúttal egy nagyon közkedvelt, gyorsan elkészíthető,
egészséges tészta elkészítésének módját osztja meg Szepesi
Gábor, az Avalon kreatív séfje.
Ez a fogás olyannyira gyors,
hogy tovább tart leírni, mint
elkészíteni. Először is a tésztát főzzük ki. Ennek optimális
aránya, ha 0,1 kg tésztát 1 liter
vízben 10 g sóval főzzünk „al
dente”, azaz fogkeményre. A
fokhagymát vékony szeletekre
vágjuk, majd az olívaolaj felével óvatosan megpirítjuk. A
félbevágott koktélparadicsomokat hozzátesszük, ezután
következik a vágott petrezselyem. Pár másodpercig pirítjuk
vele, és a tésztát is a serpenyőAglio e Olio koktélparadicsommal
Hozzávalók négy személyre:
– 2-3 gerezd fokhagyma
– 0,4 kg koktélparadicsom
– 1 köteg petrezselyemzöld
– 0,1 kg parmezán
– 0,4 kg spagetti
– 0,1 l olívaolaj

be rakjuk, reszelt parmezánnal
megszórjuk, majd az egészet
átpörgetjük. A parmezán „sűríteni” fog rajta, és egy enyhén
krémes állagot ad a tésztáknak.
Tálaláskor az olívaolaj másik
felével meglocsoljuk, és petrezselyemmel megszórjuk a tetejét. Aki a csípőset kedveli, a
fokhagymával egy kevés chilit
is piríthat.
Az eredeti recept – koktélparadicsom, parmezán és petrezselyem nélkül – nagy valószínűséggel a Nápoly környéki
olívaültetvényekről származik,
ahol a feleségek készítették ezt
férjeiknek. Házi tésztát készítettek, saját igazi, méregzöld
színű olajat és saját fokhagymát
használtak. Egy 1837-ben megíródott olasz szakácskönyvben
is említést tesznek ennek az
ételnek az elkészítéséről. Elkészíthető más tésztaféléből is, de
az olaszok esküsznek a hosszú
tésztákra, azok közül pedig kifejezetten a spagettire és a vermicellire. Az olasz északi városokban mostanára elterjedt a
linguine (nyelvecskék) tésztával
való elkészítése, amely lapított
formájú spagetti, és – a krémes

állagú ragunak is köszönhetően – nagyon egymásba simulnak az ízek.
Bajusz Gergő gasztronómiai
igazgató több éves olaszországi tapasztalata alapján az igazi
olasz fiatalok egy házibuli végén addig nem mennek haza,
amíg el nem készítenek egy
adagot az Aglio e Olio-ból, legyen akár hajlnal két óra, mert

hiszik, hogy jobban lehet tőle
aludni. Aki pedig teheti, dobjon
bele az olajba egy pár vénuszvagy feketekagylót.
Az Aglio e Olio fogást házhoz
is rendelhetik az Avalon Ristorantéból a 06 46 200 245-ös
telefonszámon. A rendelés leadásával kapcsolatos részletek
és a menüsor az avalonpark.hu
weboldalon érhetők el.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

A miskolciak már megszokták, hogy a városban kizárólag
új, alacsonypadlós, modern Skoda villamosok közlekednek. Egy
hétig munkanapokon azonban
lehetőség van a nosztalgiázásra,
hiszen újból megjelenik a 203as pályaszámú Tátra villamos a

síneken, amelyen az MVK Zrt.
járművezetői gyakorolnak, hiszen ezeken is meghatározott
számú órát kell vezetniük ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk. A „gyakorló” Tátrák
november 27-éig közlekednek.
Fotó: Juhász Ákos

Könyvújdonságok a Géniusztól
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is őszi könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. december 9-ig. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Olyan útra lépett, amely sokaknak nem tetszik, Ön azonban tudja, hogy csak a saját elvárásainak kell megfelelnie, nem más kedvét követni. Biztos a
dolgaiban, így célba is érhet. Jobb, ha időben a tettek mezejére lép.

Rák (június 22 – július 22) Valaki folyamatosan kellemetlen helyzetbe hozza, és bár igyekezett elkerülni a konfliktust,
ezen a héten lehet, hogy mégis sor kerül rá. Vannak dolgok,
amiket még Önnek sem lehet tovább szó nélkül hagyni.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Izgatott a sok teendő
miatt, amit magára vállalt, de a hét közepére sikerül rendeznie a
gondolatait, és már azt is tudja, mit hogyan fog tenni. Ha pedig
látja a fényt az alagút végén, sokkal magabiztosabban haladhat majd.

Bak (december 22 – január 20) Nem könnyű időszakon van
túl, egyszerre érzi magát kimerültnek, de felszabadultnak is.
Ezt a hetet még használja arra, hogy újra feltöltse magát energiával, s csak ezután vesse magát az újabb kihívásokba!

Bika (április 21 – május 20) Elég egy pillanatra nem odafigyelni, és máris megtörténik a baj. Nem lehet mindig mindenhol ott, és nem ellenőrizhet mindig mindent. Ne hibáztassa
magát olyasmiért, amit senki nem láthatott előre!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Szívből tud örülni valaki
sikerének, még akkor is, ha úgy érzi, Ön is megérdemelné már
a hasonló elismerést. Ez az önzetlenség sokak szemében magasabbra emeli majd, az is lehet, hogy egy újabb elismerésig.

Skorpió (október 24 – november 22) Tartsa magát az eredeti elképzeléseihez, még akkor is, ha közben úgy tűnik, egyre
nehezebb lesz megvalósítani a terveit. Ha nem kezd el most kételkedni magában, meglátja, időben minden akadály leomlik majd.

Vízöntő (január 21 – február 19) Valakitől kétértelmű visszajelzéseket kap, és nem is tudja biztosan, hányadán áll vele. Egyelőre jobb, ha ön sem kötelezi el magát senki és semmi mellett,
várja meg, amíg a másik érintett őszintén vall a szándékairól!

Ikrek (május 21 – június 21) Szeretne egy kicsit lazítani,
de ha most minden rendben is van, nem tud szabadulni a
veszélyérzettől. Ha valamit nem tud időben megelőzni, akkor
kár aggódni miatta, ezzel csak saját magának okoz gondot.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Nagy lendülettel fog
valamibe, de gyorsan elfogyhat az energiája. Pedig ha sikerül túllendülnie a holtponton, a megoldás már szinte magától jönne. Ne
adja fel a küzdelmet, a héten lenyűgöző lehet a teljesítménye.

Nyilas (november 23 – december 21) Nem szívesen kér másoktól szívességet, de most mégis ez lehet a legjobb megoldás.
Nem kell aggódnia, mert az, aki igazán közel áll Önhöz, segíteni is
szívesen fog. Csak vigyázzon, ne legyen túlságosan érzékeny!

Halak (február 20 – március 20) Olyanok között van, akik
igazán fontosak az Ön számára, és örömmel tölti el a közelségük. Ebben a harmonikus környezetben talán még Ön is kiegyensúlyozottabb lesz majd, és minden területen jobban teljesít.

